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Introdução 

 As incubadoras de empresas são entidades com capacidade promotora no nascimento e 

desenvolvimento de pequenos e médios negócios, constituída de uma estrutura física respaldada que 

possibilita o surgimento desses novos empreendimentos.  

           Assistidos por uma infraestrutura comum e, por vezes com a presença de uma Universidade, 

de forma a transformar ideias em produtos, serviços e processos (Cabral, et al., 2006). 

           O Brasil tem 369 incubadoras em operação, que abrigam 2.310 empresas incubadas e 2.815 

empresas graduadas, gerando 53.280 postos de trabalho. O faturamento das empresas apoiadas por 

incubadoras ultrapassa os R$ 15 bilhões (ANPROTEC, 2016).  

            Dada a Importância das incubadoras para o desenvolvimento regional, este estudo visa 

implantar uma incubadora agrícola no IF Sertão –Zona Rural, já que o mesmo possui diretriz 

institucional que atende aos objetivos da Incubadora proposta. 

 

Relato de Experiência 

           Mediante a identificação de uma demanda empreendedora dos alunos do IF Sertão/Zona 

Rural, e conhecimento do fato de que as incubadoras de empresas exercem um papel relevante, 

sobretudo, no que se refere à geração de trabalho e renda e de conhecimento tecnológico (Silva, 

2009), clamou-se pela comunidade acadêmica a implantação da mesma na referida instituição. 
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Ressalta-se que o IF Sertão/ Zona Rural está localizado na área rural do município, onde atende, em 

quase sua totalidade, alunos que tem seu sustento oriundo da agricultura familiar, e que por meio da 

atuação da INCUBAES muitos desses alunos sairão prontos para fomentar a propriedade rural da 

família ou criar seu próprio negócio.  Contribuindo assim para que haja uma sucessão familiar nas 

propriedades rurais. Diante da não existência de uma metodologia específica para implantação de 

uma incubadora devido às peculiaridades que permeiam as realidades locais (ANPROTEC, 2000), 

adotou-se a formulação de um plano de negócios específico para o projeto Extensão de incubação 

de Empreendimentos Agrícola e Social (INCUBAES). Após a análise de todos os dados que 

compõem um plano de negócios ficou constatada a viabilidade da implantação de uma Incubadora 

no CPZR, o que resultou na parceria com a Incubadora do Semiárido (ISA), a qual abraçou o 

projeto de incubadora e a Institucionalizou como Extensão da ISA no CPZR. Assim concluiu-se que 

a proposta de INCUBAES foi aceita e institucionalizada pelo IF SERTÃO Pernambucano e que foi 

registrada como Incubadora do Semiárido – Extensão de incubação de Empreendimentos Agrícola e 

Social. Ainda durante o processo de implantação lançou-se mão de método de entrevista, na qual foi 

concedida pelo então coordenador da (ISA) onde foi possível constatar o sucesso da mesma e 

adquirir fundamentos práticos e teóricos para implantação da Extensão ISA no CPZR. Houve a 

divulgação do empreendimento para a comunidade acadêmica por meio da realização de um 

Workshop. Por fim, institucionalizada e consolidada a ISA Agrícola e social conta com uma 

estrutura física compostas por sala de uso coletivo para promoção de reuniões e capacitações, salas 

individuais para acomodar as novas empresas que passarão pelo processo de incubação, um corpo 

de profissionais capacitados que ofertarão aos novos empreendedores capacitação de 

Gerenciamento, Marketing, estudo de viabilidade dos novos empreendimentos e serviços de 

secretariado, entre outros. De modo a possibilitar o desenvolvimento da capacidade de empreender 

e inovar na criação de novos produtos, serviços e negócios dos alunos dos cursos técnicos e superior 

do IF Sertão/Zona Rural, assim como também servidores, produtores da agricultura familiar e as 

demais pessoas da comunidade interna e externa da referida instituição. 

     

Considerações 

 Inicialmente, houve uma inquietação da comunidade acadêmica parente a velocidade 

insatisfatória com que as coisas se sucedem no setor público. Mas percebida a importância do 

empreendimento ocorreu uma força tarefa de todos aqueles engajados no projeto, de forma que o 

mesmo veio a ser consolidado, havendo assim uma satisfação e motivação do público/alvo em 



 

 

empreender, buscar novos produtos e/ou serviços que venham a contribuir com o desenvolvimento 

e melhoramento da realidade que os permeiam.   

         A experiência vivenciada na implantação desse projeto foi imensamente gratificante, a 

satisfação em participar da consolidação de um projeto que possibilitará transformações econômica, 

social e intelectual na vida de pessoas é imensurável. As dificuldades enfrentadas nos trouxeram 

experiência e uma construção de conhecimento impa, que possibilita o enfrentamento do novos 

projetos com mais maturidade, de forma a contribuir na superação dos desafios possivelmente 

encontrados. A INCUBAES traz consigo a esperança de jovens que deslumbram a chance de 

transformar seus sonhos em realidade, ideias em projetos de sucesso, construindo de forma 

significativa com o desenvolvimento local.  
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