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INCUBADORAS 

As incubadoras são responsáveis não somente pelo 
desenvolvimento de um habitat de inovação, mas 
também por um suporte administrativo que é 
essencial para microempresas inovadoras que atuem 
em qualquer setor da economia. 



  
  

INCUBADORAS 

As 3 fases do Processo de Incubação 

Pré-incubação: Tem uma duração entre 6 e 12 meses. 
Nesta fase, os empreendedores ainda não possuem conhecimento 
necessário para empreender. As ideias, produtos e tecnologias ainda 
precisam ser amadurecidos.  

Incubação: Pode durar entre 3 e 4 anos, dependendo da 
incubadora. Neste estágio, a empresa estará desenvolvendo 
produtos e tecnologias que serão apresentados ao mercado.  

Graduação: Após passarem pelo processo de incubação, as 
empresas se tornam graduadas, isso sinaliza que elas estão 
aptas a atuar no mercado. Já possuem produtos e tecnologias 
desenvolvidos e um modelo de negócio viável.  



  
  

ACELERADORAS 

As aceleradoras são empresas que prestam 
assessoria completa para startups que apresentam 
grande potencial de crescimento. Na maioria dos 
casos, os programas de aceleração variam de seis 
meses a um ano, e, durante este período, a 
empresa conta com uma estrutura completa, desde 
um espaço físico na própria aceleradora até 
aconselhamento de experts em sua área de atuação. 



  
  

O Sebrae é uma entidade privada, sem fins 
lucrativos, que atua como agente de promoção do 
desenvolvimento por meio de uma estrutura de 
apoio a pequenos negócios espalhados pelo 
Brasil.  

SEBRAE 



  
  

Capital próprio: Muitos empreendedores dão início aos 
seus negócios com o seu próprio capital.  

Fontes de financiamento para negócios 

Fs (friends, family and fools): maneira informal por 
meio de amigos (friends) e familiares (family), e tolo 
(fools). Esta última palavra é uma brincadeira que se faz 
com aqueles que se propõem a emprestar recursos de 
maneira informal, mais pela relação de amizade do que pelo 
negócio em si. 

Venture capital: o Venture Capital (VC) tem como objetivo 
o desenvolvimento de empresas inovadoras. Nesse caso, o 
empreendedor cede uma parte das ações da empresa ao 
investidor.  



  
  

O crowdfunding (financiamento coletivo): é um processo 
no qual se pede para um público em geral doações para 
financiar empreendimento em estágios iniciais.  

Fontes de financiamento para negócios 

O Kickstarte é o maior site de financiamento coletivo do 
mundo.  

O Catarse é considerado a maior comunidade de 
financiamento coletivo brasileira. 



 
Criar uma campanha de crowdfunding seguindo as instruções. 

 

Atividade 


