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•

AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal;
Portugal

•

APCTP – Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto;

•

APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes,
Artigos de Pele e seus Sucedâneos;
Sucedâneos

•

BIC – Business Innovation Centre;
Centre

•

CAE – Classificação de Actividade Económica;
Económica

•

CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de
Portugal;

•

Po
CTCP - Centro Tecnológico do Calçado de Portugal;

•

EBN – European Business & Innovation Centres Network;
Network

•

ESCT – Entidades
ntidades do Sistema Científico-Tecnológico;

•

IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação;

•

IEFP – Instituto do Emprego e da Formação Profissional;
Profissional

•

IMATEC - Intelligence
Intel
em Tecnologias e Materiais Avançados;

•

INE – Instituto Nacional de Estatística;
Estatística

•

INETI – Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação;

•

MCTES – Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;

•

PME – Pequena e Média Empresa;
Empresa

•

TCV – Têxtil, Calçado e Vestuário;
Vestuário

•

UAE – Unidade de Apoio ao Empreendedorismo.
Empreendedorismo

Glossário de siglas

Fileira da Moda

Contempla, para efeitos do estudo, as seguintes CAE:
CAE
Divisão 13 – Fabricação de têxteis
Divisão 14 – Indústria do Vestuário
Divisão 15 – Indústria do Couro e dos produtos do
couro
Não foram contempladas para efeito de análise no contexto
do presente estudo as seguintes CAE:
Divisões 0 a 10, independentemente da finalidade da
matéria-prima.
Divisão 20, nomeadamente as CAE 20120 - Fabricação
de corantes e pigmentos; 20303 - Fabricação de
pigmentos preparados, composições vitrificáveis e afins
– (Inclui Fabricação de pigmentos e corantes
preparados) e 20600 - Fabricação de fibras sintéticas ou
artificiais.
Divisão 22, nomeadamente a CAE 22291 - Fabricação
de componentes de plástico para calçado.
calçado
Divisão 25,, nomeadamente a CAE 25992 - Fabricação
de outros produtos metálicos diversos,
ersos, n. e. – (Inclui o
fabrico de produtos como fivelas, ilhoses, colchetes,
etc.).
Divisão 32, nomeadamente as CAE 32300 - Fabricação
de artigos de desporto – (Inclui a fabricação de luvas e
chapéus para desporto); 32502 - Fabricação de material
ortopédico
dico e próteses e de instrumentos médicomédico
cirúrgicos; 32992 - Fabricação de fechos de correr,
botões e similares e 32994 - Fabricação de equipamento
de protecção e segurança – (Fabricação de vestuário de
protecção e resistente ao fogo).
Divisão 46, nomeadamente
mente as CAE 46110 - Agentes do
comércio por grosso de matérias-primas
matérias
agrícolas e
têxteis, animais vivos e produtos semi–acabados;
semi
46160
- Agentes do comércio por grosso de têxteis, vestuário,
calçado e artigos de couro; 46410 - Comércio por
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grosso de têxteis; 46421 - Comércio por grosso de
vestuário e de acessórios; 46422 - Comércio por grosso
de calçado; 46493 - Comércio por grosso de
brinquedos, jogos e artigos de desporto – (Inclui o
comércio por grosso de calçado de desporto); 46494 Outro comércio por grosso de bens de consumo, n. e.
– (Inclui o comércio por grosso de artigos de couro);
46640 - Comércio por grosso de máquinas para a
indústria têxtil, máquinas de costura e de tricotar; 46761
- Comércio por grosso de fibras têxteis naturais,
artificiais e sintéticas e 46772 - Comércio por grosso de
desperdícios têxteis, de cartão e papéis velhos.
Divisão 47, nomeadamente as CAE 47510 - Comércio
a retalho de têxteis, em estabelecimentos especializados;
47530 - Comércio a retalho de carpetes, tapetes,
cortinados e revestimentos para paredes e pavimentos,
em estabelecimentos especializados; 47640 - Comércio
a retalho de artigos de desporto, de campismo e lazer,
em estabelecimentos Especializados – (Inclui calçado
de desporto); 47711 - Comércio a retalho de vestuário
para adultos, em estabelecimentos especializados; 47712
- Comércio a retalho de vestuário para bebés e crianças,
em estabelecimentos especializados e 47721 - Comércio
a retalho de calçado, em estabelecimentos
especializados.
Divisão 7, nomeadamente as CAE 72190 - Outra
investigação e desenvolvimento das ciências físicas e
naturais e 74100 - Actividades de design – (Inclui
concepção de modelos para vestuário).
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Centro de Incubação
de Empresas

Uma Incubadora de Empresas é uma iniciativa que tem
como objectivo a criação ou o desenvolvimento de
empresas, neste estudo entendidas como empresas de base
tecnológica, apoiando-as nas primeiras etapas da sua vida
com meios que lhes permitem usufruir de bens e serviços
normalmente ao dispor de empresas maduras.

Centro de Apoio
Empresarial/BIC

Um BIC ou seja, um Business Innovation Centre, é um centro
de apoio à criação de empresas que segue um modelo
europeu e está integrado na EBN - European Business &
Innovation Centres Network. A sua missão é contribuir para a
criação de novas gerações de PME inovadoras e para o
desenvolvimento e modernização das empresas existentes.

Empreendedor

Foco na Inovação: o empreendedor, ao introduzir
inovações e novas tecnologias contribuí para a substituição

Glossário Técnico

de produtos
dutos e processos ultrapassados, assumindo não
apenas um papel central no avanço e desenvolvimento da
economia e da sociedade, mas sim protagonizando um
papel fundamental na evolução da vida empresarial e na
substituição das empresas estabelecidas por novas
nova
organizações mais capazes de aproveitar as inovações
(Schumpeter, em 1942, expandiu o conceito de
empreendedorismo com aquilo a que chamou a destruição
criativa).
Empresa de base
tecnológica

Definida pelo INE como:
“Empresa
Empresa que reúne algumas das seguintes características: i) um valor
elevado em actividades de investigação & desenvolvimento em relação
ao volume de vendas; ii) a nova actividade a realizar baseia-se
baseia na
exploração económica de tecnologias desenvolvidas por
po centros de
investigação e ou empresas; iii) a base da actividade a realizar é a
aplicação de patentes, licenças de exploração ou outra forma de
conhecimento tecnológico, preferencialmente de forma exclusiva e
protegida; iv) converte o conhecimento tecnológico
ógico em novos produtos ou
processos a serem comercializados no mercado.””
Optámos por uma definição mais simples e que foca a
inovação na tecnologia e na propriedade da mesma:
“Empresa
Empresa que recorre a tecnologia de desenvolvimento recente, da qual
é preferencialmente proprietária, para o exercício da sua actividade”.
actividade
(Fonte: definição do MCTES, idêntica à utilizada na
iniciativa Neotec) ”.

Sistema Científico e
Tecnológico

Conjunto
de
organismos
rganismos
de
investigação
e
desenvolvimento, sem fins lucrativos, inseridos nos
sectores Estado, Ensino Superior e Instituições Privadas.

Start-up de base

Contempla, para efeitos do estudo, todas as seguintes
características:

tecnológica

Glossário Técnico

•

Empresa que recorre a tecnologia de
desenvolvimento
recente,
da
qual
é
preferencialmente proprietária, para o exercício
da sua actividade;

•

Tem CAE da Fileira da Moda ou trabalha
predominantemente para uma das CAE da
Fileira da Moda;

•

Foi Criada após 1 de Janeiro de 2005, tendo por
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isso, um máximo de 6 anos de existência.
Unidade de Apoio ao
Empreendedorismo

Organização que acelera o processo de criação de empresas
de êxito, fornecendo apoio (espaço, serviços de apoio,
oportunidades de clustering e networking): Um lugar onde
empresas recém-criadas se concentram num espaço
limitado.” (Fonte: Comissão Europeia: DG ENTR, 2002).
Em termos latos, incluem-se nesta definição as incubadoras
de empresas e de parques científicos, os centros
tecnológicos, os Business Innovation Centers (BIC), as
incubadoras sem paredes e as incubadoras virtuais.
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A fileira da Moda (têxtil, calçado e vestuário) em Portugal mostra-se
mostra dinâmica, sendo
responsável por mais de 14% das exportações nacionais totais, o que corresponde a
mais de 5 biliões de euros de volume de negócios internacional. Apesar de,
de em termos
relativos, ter apresentado um decréscimo do seu peso nas exportações nacionais de 2009
para 2010, em termos
os absolutos observou-se
observou um acréscimo de mais de 290 milhões de
euros no valor global das suas exportações da fileira.
fileira
O tecido empresarial está a renovar-se,
renovar se, assim como a oferta nas áreas do têxtil, do
calçado e do vestuário. No entanto, existe um conhecimento
conhecimento reduzido sobre as
iniciativas de empreendedorismo no sector e sobre os drivers tecnológicos e de mercado
que motivam o seu desenvolvimento. Este desconhecimento reduz a capacidade das
instituições do sector em apoiar o sucesso destas iniciativas empreendedoras.
empreendedoras.
O objectivo deste estudo é apontar estratégias que permitam apoiar o surgimento de
iniciativas de base tecnológica na fileira da Moda, na região Norte, estratégias que
podem de forma inovadora alavancar o surgimento de novas empresas de sucesso
sucess na
fileira.
se o levantamento da oferta de serviços de acolhimento e serviços de
Para tal efectuou-se
apoio às empresas de base tecnológica na região Norte, pelas Unidades de Apoio ao
Empreendedorismo - UAE – sedeadas na região. Efectuou-se
se ainda o inventário
inventár dos
serviços que estas UAE prestam com vista a apoiar o desenvolvimento de iniciativas
empreendedoras na fileira da Moda. Procurou-se
se ainda compreender de que forma as
UAE no Norte foram factor relevante para alguns casos de sucesso de
empreendedorismo tecnológico na fileira da Moda e quais as necessidades não satisfeitas
de apoio, sentidas pelas empresas tecnológicas do sector.
Os dados recolhidos mostram um reduzido peso do empreendedorismo
tecnológico no sector e na região,
região tendo as iniciativas empreendedoras
ndedoras identificado
identificad
sobretudo uma origem corporativa,
corporativa ou seja, origem em empresas já existentes que
autonomizam unidades de negócio no contexto do lançamento de novos
produtos/serviços. As UAE existentes na região Norte apresentam uma oferta de
serviços de acolhimento pouco especializada e sem especial adequação às
necessidades das empresas da fileira da Moda.

Resumo Analítico
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Resumo Analítico

O presente estudo foi realizado a pedido do CITEVE,, no âmbito do Projecto IMATEC
- Intelligence em Tecnologias e Materiais Avançados. Teve por base de partida a intenção
de identificar as oporttunidades para o empreendedorismo de base tecnológica na Fileira
da Moda na região Norte.
Norte
Problema

O fomento do Empreendedorismo Tecnológico na Fileira da Moda na região Norte
exige conhecer o estado actual do mesmo. Em pormenor, exige que exista uma base de
informação sobre: (1) quais as áreas onde novas empresas (start
start up)
up ou empresas já
existentes estão
ão a lançar iniciativas ricas em I&D própria, inovadoras e direccionadas
para o mercado; e, (2) de que forma e com que resultados as diferentes entidades da
região Norte com responsabilidades
responsabilidades no fomento do empreendedorismo estão a apoiar
estas iniciativas.
O problema que este estudo pretende enfrentar é o da falta de um levantamento da
oferta de serviços de apoio ao empreendedorismo e do seu contraste crítico com as
necessidades sentidas pelos
pe empreendedores de base tecnológica da Fileira da Moda, e
com esta resposta identificar as oportunidades existentes para o empreendedorismo
tecnológico na Fileira da Moda.
Universo a estudar

Para o efeito, realizou-se
realizou uma pesquisa prévia sobre a capacidade/serviços
ade/serviços existentes na
região Norte no domínio do apoio ao empreendedorismo. Esta pesquisa devolveu um
número de aproximadamente 100 entidades que poderiam ser classificadas como
UAE – Unidades de Apoio ao Empreendedorismo na NUT II Norte.
Norte
Compilam-se a seguir alguns exemplos:

Introdução
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Tabela 1 - UAE identificadas na NUTS II Norte

Tipologia de UAE
Unidades de Apoio à Criação de Empresas
(apoio irecto ou indirecto das autarquias)
Centros de Apoio Empresarial / BIC
Entidades do Sistema Científico e
Tecnológico / Centros Tecnológicos
Centros de Incubação

Número

Exemplos

Câmara Municipal de Braga e de Viana do
Catelo
Oficina da Inovação; Centro Empresarial
18
ANJE
INESC Porto e Centro de Computação
13
Gráfica
68

7 AVEPARK; UPTEC
Fonte: Multisector

Ao nível das iniciativas empresariais empreendedoras foi possível, naquela fase prévia,
apurar que, de acordo com informação do INE (a partir de dados do Registo Nacional
de Pessoas Colectivas), foram criadas anualmente na região Norte, em média, cerca de
2 500 empresas na Fileira Moda, nos últimos 5 anos. Por aproximação estatística
(pressupondo que neste universo se encontra uma percentagem média de empresas de
base tecnológica1 semelhante à que se verifica para a totalidade das empresas nacionais),
apenas cerca de 2% destas empresas, poderiam ser consideradas de base tecnológica,
sendo por isso defensável que cerca de 50 empresas tecnológicas seriam criadas, por
ano, na fileira da Moda (ou sejam, 250 empresas no prazo de 5 anos).
Objectivos do estudo

Foi acordado com o CITEVE a realização de um estudo que pretendeu conhecer o
desenvolvimento do Empreendedorismo Tecnológico na fileira da Moda na região
Norte e apontar estratégias que permitam desenvolver e apoiar o surgimento de
empresas de base tecnológica:
•

Objectivo 1: Compreender a lógica de implantação e distribuição geográfica de
empresas de base tecnológica na Fileira Moda;

•

Objectivo 2: Fazer o levantamento da oferta de espaços de acolhimento para
empresas de base tecnológica na região Norte;

•

Objectivo 3: Compreender e retirar ilações de casos de sucesso, no âmbito da
oferta de espaços de acolhimento de Empreendedorismo Tecnológico em
Portugal;

Segundo dados do INE para o ano de 2007, as novas empresas de média-alta e alta tecnologia terão representado
aproximadamente 1.85% das empresas criadas no Continente. Por sectores de média alta e alta tecnologia entendem-se as
indústrias de alta (grupos 353 e 244 e divisões 30, 32 e 33 da CAE-Rev.2.1) e média-alta tecnologia (divisões 24 (à excepção
do grupo 244), 29, 31, 34 e grupos 352, 354 e 355 da CAE-Rev.2.1) e aos serviços intensivos em conhecimento de alta
tecnologia (divisões 64, 72 e 73 da CAE-Rev.2.1). como se pode verificar em nenhum caso existem registos estatísticos
oficiais sobre as empresas de base tecnológica nas CAE correspondentes à fileira da Moda.

1
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Introdução

•

Objectivo 4: Propor um modelo de implementação do programa de acção
relativo ao apoio ao Empreendedorismo Tecnológico na Fileira Moda;
Moda

•

Objectivo 5: Propor planos de comunicação e divulgação de actividades com
vista a fomentar o Empreendedorismo
Empreendedorismo Tecnológico na Fileira Moda.
Moda

Valor acrescentado

O sector do têxtil, do calçado e do vestuário, pelo seu peso histórico na economia
portuguesa, é alvo de frequente acompanhamento por parte das associações do sector,
das entidades públicas nacionais com competências
ias no domínio da economia e da
empresa,, das organizações internacionais (dado que é um sector globalizado) e do meio
académico. A região Norte, tradicionalmente a ‘casa’ do TCV em Portugal, está por isso
bem caracterizada em termos de oferta empresarial.

O tema do empreendedorismo é, igualmente, alvo de atenção frequente por parte de
investigadores e do meio académico, normalmente em colaboração estreita com o
mundo associativo empresarial. Na região Norte são várias as entidades que já
motivaram
varam ou desenvolveram directamente estudos sobre o tema, desde associações
empresariais a centros de tecnologia e conhecimento.
Assim, atendendo à diversidade e multiplicidade
multiplicidade de estudos sobre o sector e sobre a
região Norte, procurámos direccionar o presente
presente trabalho para áreas onde pudéssemos
efectivamente acrescentar valor, quer pela inovação na metodologia, quer por via da
inovação no objecto de estudo. Optámos, em consenso com o CITEVE,
CITEVE por abordar os
temas sobre os quais a base actual de conhecimento é mais escassa ou mesmo nula e que
se mostrassem relevantes:

Introdução

•

Identificar e caracterizar as competências actuais das UAE;
UAE

•

Identificar e caracterizar as start-up da fileira da Moda, criadas nos últimos 5 anos
na Região Norte;
Norte

•

Avaliar qual o papel das UAE na dinamização (criação e desenvolvimento) das
start-up da fileira da Moda na Região Norte;
Norte

•

Inventariar as forças, as fraquezas, os desafios e os factores críticos de sucesso
das UAE na angariação de start-up de base tecnológica relacionadas com a fileira
da Moda na região Norte;
Norte

•

Inventariar as forças, as fraquezas, os desafios e os factores críticos de sucesso
(principais, comuns) das próprias start-up;

•

Identificar e caracterizar casos de sucesso entre as UAE e as start-up;
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•

Posicionar as UAE nacionais através de benchmarking contra uma entidade de
referência a nível internacional;

•

Animar e motivar a produção de conhecimento no âmbito de um Think-Tank.

Introdução

1
Metodologia

A equipa de projecto da Multisector,, em estreita colaboração com o CITEVE,
desenvolveu um plano de trabalho dividido em 8 acções, que contribuiriam de forma
individual mas cumulativa para a satisfação dos objectivos do estudo.

Metodologia
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Figura 1 – Plano de acções no âmbito do projecto

Grupo 1

Grupo 2

Estudo sobre oportunidades de
empreededorismo de base tecnológica
na fileira da Moda

Definição de estratégias que permitam
o desenvolvimento e apoio ao
empreendedorismo tecnológico

Acção 1

Acção 5

Quadro conceptual e de referência

Levantamento dos casos de sucesso e
iniciativas regionais relevantes para o
desenvolvimento de empreendedorismo
tecnológico

Acção 2
Avaliação e diagnóstico das competências e
valências instaladas na região Norte no
âmbito do empreendedorismo tecnológico

Acção 3
Levantamento das start-ups
start
de base
tecnológica existentes orientadas para a
Fileira da Moda

Acção 4
Estudo de oportunidade para aparecimento
de PME na Fileira Moda
Acção 6
Avaliação do mercado actual e potencial em
termos de empreendedorismo tecnológico
para a fileira Moda

Acção 7
Benchmarking no apoio ao
empreendedorismo de base tecnológica

Acção 8
Definição de Factores Críticos de sucesso para
o desenvolvimento do empreendedorismo
tecnológico na Fileira Moda

Fonte: Multisector

De forma muito sintética pode-se dizer que o plano de trabalho passa pela: (1) definição
de um quadro conceptual sólido e legitimado por todas as partes interessadas
interes
envolvidas; (2) recolha de informação a partir de fontes primárias e secundárias,
recorrendo a estatísticas oficiais, inquéritos, entrevistas e pesquisa bibliográfica, até ao
final do projecto; (3) por acções complementares de pesquisa e benchmarking;
benchmarking e,
finalmente, (4) pelo apport de especialistas sobre os resultados preliminares com vista à
sua discussão e validação por referências do conhecimento sobre as matérias em estudo.
O detalhe do plano de trabalho, assim como a descrição dos produtos esperados
esper
de
cada uma das acções planeadas,
planeadas pode ser consultado abaixo.
20

Metodologia

1.1.1.

Metodologia

Abaixo apresenta-se a metodologia seguida no âmbito do presente estudo, detalhada em
função do plano de trabalho, identificando
identifica do métodos e resultados esperados em cada
etapa do projecto.
Acção 1 - Criação de um quadro conceptual e de referência adequado à realização
do estudo

Definição de um quadro conceptual de suporte ao estudo,
estudo que esteja em linha com as
referências nacionais e internacionais em matéria de investigação sobre o
empreendedorismo e sobre a inovação e desenvolvimento tecnológico.
Acção 2 - Questionário de avaliação e diagnóstico das competências instaladas na
região Norte no âmbito do empreendedorismo tecnológico, as ofertas existentes e
suas valências

•

Fase 1 - Planeamento
aneamento e produção de instrumentos de recolha de informação:
o Planeamento das tarefas (prazos, recursos a afectar, milestones);
milestones
o Inventariação das entidades que foram amostra do estudo:
estudo Unidades de
Apoio ao Empreendedorismo (Centros Tecnológicos, Ninhos de
Empresas e Centros de Incubação de Empresas, BICs, Entidades do
SCT com serviços de apoio ao empreendedorismo, entre outros);
o Pré-validação
validação do instrumento (guião de entrevista estruturado) com
realização de pré-teste.
pré

•

Fase 2 – Caracterização das Unidades de Apoio ao Empreendedorismo
o Marcação das reuniões e
Direcção/Administração da UAE;

visitas,

directamente

com

a

o Compilação prévia da informação geral da UAE,, tendo por base a
informação pública (site, noticias da net, entre outrass);
o Realização das entrevistas. Estas entrevistas foram orientadas para
conhecimento e análise das políticas de dinamização da UAE, politicas
de comunicação, relacionamento com a sociedade científica, tecnológica,
industrial e civil, bem como para conhecimento
conhecimento dos factores
diferenciadores e distintivos da UAE e sua aceitação pelas empresas
incubadas;
Metodologia
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o A entrevista, de aproximadamente 2 horas, foi normalmente
acompanhada de com uma visita à UAE, dando-se particular ênfase às
unidades de apoio à gestão, marketing e entre serviços que a UAE
disponibilize.
•

Fase 3 - Validação e tratamentos dos dados:
o Elaboração de uma breve caracterização das UAE, posteriormente
validadas pela(s) Direcção(ões)/Administração(ões) dos mesmos;
o

•

Elaboração das rectificações.

Fase 4 – Relatório Síntese:

Acção 3 - Levantamento das start-up de base tecnológicas existentes e orientadas
para a Fileira da Moda

A partir de fontes seleccionadas (bases de dados de novas empresas, dados estatísticos
nacionais e regionais oficiais) e dados do inquérito da Acção 2 junto de entidades do
SCT, centros de incubação e ninhos de empresas, foram inventariadas as novas
iniciativas empresariais emergentes e cuja actividade (CAE) ou os seus produtos e
serviços fossem claramente orientados para a Fileira da Moda.
Acção 4 - Estudo de oportunidade para aparecimento de pequenas e médias
empresas da Fileira Moda

Pretendeu-se a identificação de áreas de oportunidade e criação de valor ao longo da
Fileira da Moda, exploráveis por PME de base tecnológica. Nesse sentido, propôs-se a
análise das estatísticas de comércio externo nacionais, procurando identificar:
•

Classes de produtos/serviços onde a economia portuguesa mostre claro e
sustentado deficit, havendo no entanto potencial para a substituição de
importações;

•

Classes de produtos/serviços onde a economia portuguesa mostre superavit ou
uma evolução sustentada muito positiva das exportações, em quantidade ou
valor, provando-se existir uma procura internacional crescente e que significa
uma oportunidade para o crescimento das exportações.

Acção 5 - Levantamento dos casos de sucesso e existência de iniciativas regionais
relevantes para o desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico

Pretendeu-se a identificação, triagem e selecção de casos de sucesso na promoção do
empreendedorismo de base tecnológica que pudessem servir de referência a acções a
desenvolver na Fileira da Moda na região Norte.
22
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Foram seleccionados casos de sucesso (regional, nacional e internacional), ligados
directamente à Fileira da Moda de acordo com critérios de selecção pré-definidos.
pré
Acção

6

-

Avaliação

do

mercado

actual

e

potencial

em

termos

de

empreendedorismo tecnológico para a fileira Moda

Pretendeu-se
se a identificação de vectores de oportunidade para o desenvolvimento de
iniciativas empreendedoras
mpreendedoras de base tecnológica na Fileira da Moda.
Esta actividade teve por base os outputs das Acções 2, 4 e 5,
5 que serviram de alavanca
aos trabalhos de um “Think
“
Tank” temático sobre o Empreendedorismo Tecnológico
para a fileira Moda.. O “Think Tank” teve a participação de mais de 20 elementos,
incluindo técnicos e decisores de referência nos domínios da Investigação,
Comunicação, Associativismo Empresarial, Design, Estratégia, Inovação e Mercado da
Moda e reunião uma única vez numa sessão realizada no
no Porto. Foram discutidas as
conclusões prévias do presente estudo, validados alguns dos seus pressupostos e
seleccionados os
mais fortes vectores de oportunidade no domínio do
empreendedorismo de base tecnológico na fileira da Moda, sendo ainda produzidas
produzida
recomendações de acção e trabalhos futuros;
Foi ainda aberto um canal virtual permanente de diálogo até final do projecto para
agregação de contributos dos elementos do Think Tank e definição de propostas de
continuidade/novas acções.
Acção 7 – Benchmarking – análise de situações nacionais e internacionais similares

Pretendeu-se
se com esta acção a comparação da performance de organizações de
referência no fomento do empreendedorismo (ao nível nacional e internacional) com a
performance das UAE da região Norte, analisando em pormenor as suas respectivas
funções e processos, identificando
identifica
os melhores em cada função e as melhores práticas
aplicáveis na promoção do empreendedorismo de base tecnológica na fileira da Moda.
na região Norte
Foi inicialmente dada preferência a organizações internacionais activas na fileira da
Moda,, mas a pesquisa realizada mostrou que as mesmas careciam de reconhecimento
público de qualidade na forma de resultados validados de forma alargada. Foram
For então
seleccionadas entidades não específicas da Fileira da Moda mas reconhecidas como
sendo UAE de referência a nível internacional. Foi utilizada como fonte principal a lista
de vencedores do concurso internacional “Best Science Based Incubator” e aplicados
apl
questionários aos vencedores dos últimos 10 anos (questionários
(questionários estruturados de
avaliação de performance).
performance
Alguma
lguma dificuldade na recolha dos questionários foi mitigada pela existência de uma
entidade vencedora deste concurso em Portugal, nomeadamente
nomeadamente no ano de 2010. Esta
entidade, o Instituto Pedro Nunes, aceitou servir de referencial para a análise de
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benchmarking contra as UAE da região Norte. Foram então comparadas práticas e
performance em vários domínio relacionados com a qualidade de serviços prestados,
políticas de promoção do empreendedorismo, parcerias, recursos disponíveis e
comunicação/marketing.
Acção 8 - Definição de Factores Críticos de sucesso para o desenvolvimento do
empreendedorismo tecnológico na Fileira Moda

Pretendeu-se finalmente, definir um Plano de Acção para a promoção do
empreendedorismo tecnológico na fileira da Moda. Com base nos resultados das acções
anteriores, foi possível o desenho de um Road Map com propostas de acção sobre as
variáveis que poderão influenciar o sucesso do desenvolvimento do empreendedorismo
tecnológico no sector.

1.1.2.

Recolha de dados primários

Critérios de selecção das Unidades de Apoio ao Empreendedorismo

De forma a utilizar as ferramentas de recolha de dados primários para aplicação do
inquérito e recolha de informação primária, impõe-se primeiramente uma inventariação
das entidades das Unidades de Apoio ao Empreendedorismo (UAE) na região Norte
(NUT II). Ao longo do processo de inventariação e para uma simplificação do processo
de tratamento de informação, passou-se ao agrupamento destas entidades de acordo
com cinco categorias:
1. Centros de Incubação;
2. Centros empresariais;
3. Associações empresariais;
4. ESCT (SCT) e Centros Tecnológicos;
5. Centros de Apoio ao Empreendedorismo.
Com este levantamento, verificou-se a existência de uma ampla variedade de entidades
que podem ser consideradas como Unidades de Apoio ao Empreendedorismo e que
prestam uma multiplicidade de serviços à comunidade empresarial do Norte.
Assim, foram identificadas 48 Entidades – 10 Centros de Incubação, 3 Centros
Empresariais, 12 Associações Empresariais, 8 ESCT (SCT) e Centros Tecnológicos e 15
Centros Apoio Empresarial/ BIC (Business Innovation Centre) – que passamos a enunciar:
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Centros de Incubação

•

AVEPARK - Parque da Ciência e Tecnologia, S.A.;
S.A.

•

Centro de Incubação/Empresarial
Incubação/
Ideia Atlântico;

•

Incubadora de Santo Tirso;
Tirso

•

TECVAL - Centro de Incubação de Empresas de Novas Tecnologia do Vale do
Sousa;

•

TECMAIA - Parque de Ciência e Tecnologia da
d Maia, S.A. ;

•

UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto;
Porto

•

PROMONET - Associação Promotora de Novas Empresas e Tecnologias;
Tecnologias

•

INOVAGAIA – Centro de Incubação de Base Tecnológica de Vila Nova de
Gaia;

•

SANJOTEC – Centro empresarial e tecnológico de S. João da Madeira;
Madeira

•

IEM - Instituto Empresarial do Minho.
Minho

Centros empresariais

•

Centro Empresarial da Lionesa;
Lionesa

•

Centro Empresarial Ponte da Pedra;
Pedra

•

Parque Empresarial de Lanheses.
Lanheses

Associações Empresariais

•

AIMINHO - Associação Empresarial do Minho;

•

ACISB - Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança;
Bragança

•

ASM - Associação Selectiva Moda;
Moda

•

APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes,
Artigos de Pele e seus Sucedâneos;
Sucedâneos

•

ATP - Associação Têxtil de Vestuário de Portugal;
Po

•

ANIVEC/APIV - Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e
Confecção;
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•

ACP - Associação Comercial do Porto;

•

AEP - Associação Empresarial do Porto;

•

ACIB - Associação Comercial e Industrial de Barcelos;

•

ACIG - Associação Comercial e Industrial de Guimarães;

•

ACIVR - Associação Comercial e Industrial de Vila Real;

•

ACB - Associação Comercial de Braga.

ESCT e Centros Tecnológicos

•

CITEVE - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal;

•

CTCP - Centro Tecnológico do Calçado de Portugal;

•

INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores;

•

CCG/ZGDV - Centro de Computação Gráfica;

•

CENTI - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e
Inteligentes;

•

Associação Fraunhofer Portugal Research;

•

TecMinho ;

•

INL - Instituto Ibérico de Nanotecnologia.

Centros de Apoio Empresarial/ BIC
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•

ANJE - Centro Empresarial de Barcelos;

•

ANJE - Centro Empresarial da Trofa;

•

ANJE - Centro Empresarial De Matosinhos;

•

BIC Minho - Oficina da Inovação, S.A. ;

•

Net - Novas Empresas e Tecnologias;

•

Centro de Formalidades de Empresas de Braga;

•

Centro de Formalidades de Empresas de Porto;

•

CACE (Centro de Apoio à Criação de Empresas) de Vale do Sousa e Tâmega;

Metodologia

•

CACE Vale do Ave;
Ave

•

CACE Nordeste Transmontano;
Transmontano

•

IAPMEI;

•

AICEP;

•

IEFP.

De forma a reduzir a amostra de unidades seleccionadas para aplicação do inquérito,
foram estabelecidos alguns critérios de selecção. De acordo com os objectivos do
estudo, optou-se
se pela selecção das
da UAE que demonstrassem um grau elevado de
especialização
o no apoio ao Empreendedorismo Tecnológico e demonstrassem na sua
rede de empresas uma tendência clara ou capacidade provada de apoio a Empresas de
Base Tecnológica
ecnológica com actividade posicionada na Fileira da Moda. Desta selecção
resultaram as seguintes quinze (15) UAE.
Tabela 2 – UAE seleccionadas para aplicação de inquérito

Unidades de Apoio ao Empreendedorismo
AVEPARK - Parque da Ciência e Tecnologia,
S.A.
Ideia Atlântico - Instituto de Desenvolvimento
Empresarial e Inovação do Atlântico
Fundação de Santo Thyrso (Incubadora de
Santo Tirso)
TECVAL - Centro de Incubação de Empresas
de Novas Tecnologia do Vale do Sousa
TECMAIA - Parque de Ciência e Tecnologia
da Maia, S.A.
UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da
Universidade do Porto
NET - Novas Empresas e Tecnologias, S.A.

CTCP - Centro Tecnológico do Calçado de
Portugal
INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores
CCG - Centro de Computação Gráfica
CeNTI - Centro de Nanotecnologia e Materiai
Técnicos Funcionais e Inteligentes
TecMinho - Associação Universidade-Empresa
para o Desenvolvimento
IEM - Instituto Empresarial do Minho
SANJOTEC - Associação Científica e
Tecnológica

INOVAGAIA - Centro de Incubação de Base
Tecnológica de Vila Nova de Gaia
Fonte: Multisector
Critérios de selecção de empresas

Para aplicação do inquérito e recolha de informação primária,
primária, foi realizada uma
inventariação das empresas com actividades relevantes e posicionadas na Fileira da
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Moda. Para proceder a esta inventariação foram levadas em consideração características
como:
•

Localização na Região Norte;

•

Serem consideradas empresas com processos e/ou produtos de base
tecnológica;

•

Existência de evidências em actividades de Investigação e Desenvolvimento na
área de desenvolvimento de novos processos produtivos ou novos
produtos/serviços identificados na Fileira da Moda, a montante ou a jusante.

Do processo de inventariação, resultou numa primeira amostra de 120 empresas, das
quais foram seleccionadas 43 empresas para serem alvo de inquérito. Importa referir que
esta amostra tem duas tipologias de empresas: 8 das quais são empresas de base
tecnológica com inicio de actividade nos últimos 6 anos – Start up - e as restantes 36
são empresas já instaladas no mercado e que demonstram ter desenvolvido e lançado no
mercado inovações de base tecnológica nos últimos 7 anos - Empreendedorismo
Corporativo.
Instrumento de recolha

Em anexo a este relatório podem ser consultadas as matrizes de inquérito utilizadas para
a recolha de informação junto das UAE e das empresas seleccionadas. A matriz foi
ainda disponibilizada para auto-preenchimento online através da aplicação
LIMEQUERY®, disponível no endereço http://multisector.limequery.com/.
Em anexo podem ser consultadas adicionalmente as matrizes da entrevista, que seguem
um modelo semi-estruturado para utilização em contexto semi-aberto em contacto
directo com o entrevistado. Para tratamento da informação recolhida foram utilizadas
matrizes de análise de conteúdos que podem também ser encontradas em anexo ao
presente relatório.
Produtos de recolha

Sobre as UAE e empresas que responderam ao inquérito e entrevista foram cridas fichas
de caracterização que serviram de fonte de informação do presente relatório.

28

Metodologia

2
Caracterização do Sector TCV

2.1.1.

O Têxtil e o Vestuário

A indústria têxtil e do vestuário em Portugal possui uma vasta história e tradição,
sendo de forma consistente um dos sectores industriais mais representativos da
economia portuguesa e mais assumidamente associado com a região Norte de
Portugal, como se pode constatar pela análise da Tabela 3.. A forte presença industrial
na região Norte de Portugal é reconhecida como um dos aspectos mais
caracterizadores da sua realidade social e económica.

Caracterização do Sector TCV
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Tabela 3 - Distribuição geográfica das empresas dos sectores
têxtil e do vestuário (1999-2007, número de empresas)

1999
Têxtil Vestuário
3 260
8085
524
882
554
1486
87
105
28
76
17
20
53
35
4 523
10689

Região
Norte
Centro
LVT
Alentejo
Algarve
Açores
Madeira
Total

2005
Têxtil Vestuário
4 306
8 670
1 028
1 182
1 209
1 655
197
204
163
143
70
57
85
62
7 058
11 973

2006
Têxtil Vestuário
4 083
8 300
889
1 127
916
1 471
159
177
125
108
77
58
82
71
6 331
11 312

2007
Têxtil Vestuário
3 885
8 257
854
1 088
857
1 480
166
171
128
105
68
54
80
72
6 038
11 227

Fonte: INE

Considerando os últimos dados disponíveis (de 2007), a Indústria Têxtil e de
Vestuário continua a possuir uma presença significativa na economia portuguesa,
sendo responsável por 2,6% do valor acrescentado bruto nacional e representando
11,2% do total da indústria transformadora do país. Em termos de mão-de-obra, a
Indústria Têxtil e de Vestuário representava 4,7% do total de trabalhadores das
empresas portuguesas e assumia 22% dos trabalhadores da indústria transformadora
em 2007.
Pela observância dos dados constantes na Tabela 3, verifica-se quer em empresas do
sector têxtil, quer do sector do vestuário, um incremento do número de empresas no
ano de 2007 face ao ano de 1999. No entanto, esta tendência de crescimento não se
verifica se compararmos o ano 2007 com 2006 ou com 2005 (no qual se registou um
pico do número de empresas da Indústria). Estes dados podem ser explicados pelo:
•

Incremento da concorrência de produtos genericamente mais baratos (mas
com menor qualidade), o que levou ao encerramento de muitas empresas.
Note-se que foi neste período que se assistiu à abertura do mercado europeu
à entrada de produtos asiáticos com a abolição das quotas de importação
sobre o têxtil e o vestuário introduzida pela Organização Mundial do
Comércio em Janeiro de 2005, o que originou uma diminuição das
encomendas ao nível europeu à Indústria nacional, sendo estas substituídas
por encomendas a países asiáticos;

•

Deslocalização das unidades produtivas para outros países com menores
estruturas de custo e requisitos legais face a Portugal. De destacar que os
países de acolhimento são do continente asiático mas também da Europa de
Leste com os sucessivos alargamentos da União Europeia ocorridos em 2004
e 2007.

A Indústria Têxtil e de Vestuário portuguesa atravessa actualmente uma fase de
extrema mudança, que está a forçar as empresas a repensarem estratégias de forma a
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obterem vantagens competitivas: deixarem de ser apenas subcontratadas na
componente da produção mas apostarem em produtos de marca e design próprio,
próprio
em actividades
ctividades de Investigação e Desenvolvimento,
Desenvolvimento, bem como a construção dos
necessários circuitos de distribuição e comercialização.
Com base nos dados do ano 2007, a indústria em análise assume uma elevada
relevância no âmbito da indústria transformadora portuguesa,
portuguesa, representando cerca de
9% do volume de negócios e 8,2% da produção. A Tabela 4 apresenta alguns dos
principais indicadores da indústria.
Tabela 4 - Caracterização do Sector Têxtil e do Vestuário em
Portugal (2003-2007)

Indicador
Produção (Milhões €)
Volume de Negócios (Milhões €)
Exportações (Milhões €)
Importações (Milhões €)
Emprego

2 003

2 004

2 005

2 006

2 007

7 840
8 103
4 572
3 048
222 602

7 890
8 145
4 319
2 971
209 768

6 756
6 993
4 118
2 993
201 265

6 749
6 931
4 113
3 086
186 837

6 733
6 980
4 295
3 329
180 335

Fonte: INE

Esta tabela evidencia uma diminuição no volume de negócios e no valor da produção
para os sectores têxtil e vestuário ao longo do período de 2003 a 2007. Esta
Est evolução
está em sintonia com a diminuição do número de empresas e do número de pessoas
ao serviço destes sectores, fruto das marcas internacionais estarem a deslocalizar a
subcontratação da produção de Portugal para os países do Leste Europeu e
principalmente
lmente para a Ásia. Não obstante, é de salientar a evolução positiva verificada
no volume de exportações do sector, entre os anos de 2006 e 2007, do qual se
destaca o crescimento de aproximadamente 5% para o segmento de Vestuário e
Acessórios de malha.
Dados mais recentes apontam para um incremento das exportações no sector, tendotendo
se registado um crescimento de 4,8% nos primeiros dez meses de 2010, o que
equivale a um acréscimo de 141 milhões de euros relativamente ao período
homólogo. Esta evolução contraria
cont
o decréscimo das exportações verificado
verificad em
2009, que se situou nos 7%.
O principal parceiro comercial internacional é a Espanha. Nas exportações, o peso
deste mercado externo passou de cerca de 19% em 2000 para se situar em torno de
27% em 2009. Os três mais importantes mercados de destino continuaram a ser
Espanha, Alemanha e França, que representaram 52,5% do valor total das
exportações em 2009, o que equivaleu a um ligeiro crescimento face a 2008.
Considerando, adicionalmente, Angola, Reino Unido, Itália, E.U.A. e os Países
Baixos, constata-se
se que o conjunto destes oito parceiros concentrou 75,9% do valor
total das exportações em 2009, o que representa uma variação positiva de
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2,1%comparativamente com o exercício económico anterior. Assinale-se ainda que
Angola permaneceu como o quarto maior mercado de destino.

2.1.2.

O Calçado

Em 2008, a Indústria do Calçado em Portugal agregava um total de 1 424 empresas,
as quais registaram um volume de negócios superior aos 1,39 mil milhões de euros.
De referir que 82% desempenham actividades de Fabricação de calçado e serviços de
acabamento (CAE 15 201, Rev.3) e 18% enquadram-se em actividades de Fabricação
de componentes de calçado (CAE 15 202, Rev. 3).
Como se pode constatar pela Tabela 5, há uma grande concentração de empresas no
distrito de Aveiro, que concentra quase metade das unidades produtivas do sector,
fruto do pólo de São João da Madeira.
Tabela 5 - Empresas do sector do calçado por distrito (2008)

Distritos

Nº Empresas

Aveiro
Porto
Braga
Leiria
Lisboa
Viseu
Coimbra
Viana do Castelo
Portalegre
Santarém
Setúbal
Vila Real
Peso da Região Norte (Nut II)
Total

649
523
192
37
11
4
2
2
1
1
1
1
718
1424

Peso (%)
45,6%
36,7%
13,5%
2,6%
0,8%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
50,4%
100,0%

Fonte: Coface

De acordo com as estimativas da APICCAPS, em 2009, a indústria portuguesa de
calçado produziu cerca de 64 milhões de pares de calçado, o que reflecte uma
diminuição da produção de aproximadamente 8% face ao ano anterior. Esta redução
continuou a tendência que, com uma interrupção em 2006-2007, se prolonga desde o
final da década anterior. A redução da produção verificada em 2009 não teve,
contudo, tradução directa no nível de emprego, o qual se estima que tenha tido uma
redução de apenas 1,3%.
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Tabela 6 - Evolução da Indústria do Calçado Portuguesa

1984
Indústria
Nº Empresas
Postos de emprego
Produção
Milhares de pares
Milhares de €
Exportações
Milhares de pares
Milhares de €
Taxa de exportações
Importações
Milhares de pares
Milhares de €
Balança Comercial
Milhares de pares
Milhares de €

971
30 850

1994

2004

1 635
59 099

1 432
40 225

2007

2008

2009*

1 424
36 366

1 407
35 398

1 392
34 938

48 000
108 866
84 897
75 067
318 891 1 620 001 1 471 214 1 336 979
COMÉRCIO EXTERNO

69 101
1 397 617

63 649
1 315 425

31 100
164 060
64,8%

89 368
1 283 867
82,1%

75 159
1 273 252
88,5%

71 830
1 268 401
95,7%

64 651
1 290 991
93,6%

59 224
1 207 674
93,1%

200
738

15 005
97 087

33 154
271 126

55 646
396 724

50 900
431 662

51 221
398 806

30 900
163 321

74 362
1 186 781

42 005
1 002 126

16 184
871 677

13 751
859 329

8 023
808 868

*Previsão APICCAPS
Fonte: APICCAPS

A indústria portuguesa de calçado tem uma forte vocação exportadora, tendo
registado, em 2009, exportações superiores a 90%, à semelhança do que acontece
desde 2007, afirmando-se
afirmando se assim como um dos sectores mais internacionalizados da
economia portuguesa.
Na última década, as exportações
exportações de calçado português registaram um crescimento
de 24% para 1,207 mil milhões de euros em 2009. Verifica-se
Verifica se uma forte concentração
geográfica das exportações, com 96% a terem como destino mercados europeus, dos
quais se destacam cinco países - França, Alemanha, Holanda, Espanha e Reino
Unido – que absorvem 80% das exportações nacionais, quer em valor, quer em
quantidade.
Em 2010 verificou-se
se uma clara diversificação dos mercados de exportação do sector
com a estreia de 17 novos mercados, como o Equador,
Equador, Nigéria ou Tanzânia, e o
reforço de vendas para países como o Japão – no qual se verificou um crescimento
de 14,7% no primeiro semestre do ano – e Emiratos Árabes Unidos – com um
crescimento superior a 35% em igual período.
De realçar que o aumento de vendas externas foi alcançado num contexto de crise
económica e deflação, tendo a indústria conseguido, simultaneamente, aumentar o
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preço médio praticado. Este atingiu um novo máximo histórico, ultrapassando, pela
primeira vez, os 20 euros, como se pode comprovar pela análise do gráfico seguinte.
Gráfico 1 - Peso das exportações na produção e preço médio
de exportação (1991-2009)

Fonte: APICCAPS
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3
Diagnóstico
iagnóstico das competências e
valências instaladas
instaladas na Região
Norte no âmbito do apoio ao
Empreendedorismo Tecnológico
Tecnológico

Nesta secção será apresentada uma síntese das UAE que foram alvo do inquérito e
das características que determinaram a sua selecção para entrevista posterior.
AVEPARK – Parque de Ciência e Tecnologia, S.A.

As instalações desta entidade estão localizadas no Concelho de Guimarães e
encontra-se
se em actividade desde Novembro de 2007. Fazem parte dos seus corpos
sociais a Câmara Municipal de Guimarães, a Universidade do Minho, a Associação
Industrial do Minho, a Associação Comercial e Industrial de Guimarães e a APCTP Associação dos Parques de Ciência e Tecnologia do Porto (Portus Park).
Esta instituição tem como objectivo constituir-se
constituir se como uma infra-estrutura
infra
tecnológica, aproveitando a proximidade de saberes e participando numa maior
interacção entre a Universidade
Universidade do Minho e as empresas, de modo a contribuir para a
fixação de tecnologias específicas consideradas fundamentais para a afirmação
competitiva da região.
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Relacionada com esta entidade está a iniciativa SpinPark, uma incubadora de
empresas que se encontra instalada num dos edifícios do AVEPARK. Esta
incubadora foi criada em 2006 por iniciativa da Universidade do Minho, do
AVEPARK e da Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto (APCTP) e
tem como objectivo promover e apoiar actividades de tecnologia avançada e
intensiva em conhecimento, particularmente no apoio a start-up ao longo do seu
processo evolutivo.
A localização e a estreita relação com a Universidade do Minho torna o AVEPARK
uma entidade com elevado potencial para o apoio a empresas posicionadas na Fileira
da Moda e sectores afins, existindo já alguns casos de sucesso neste sector como é o
caso da empresa NEW TEXTILES.
Foi solicitado a esta entidade a resposta ao inquérito e, pela sua relevância no apoio
ao empreendedorismo na região Norte, foi igualmente alvo de entrevista para recolha
de informação mais qualitativa e específica.

Ideia Atlântico – Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Inovação
do Atlântico

Esta UAE foi criada em 2006 e está localizada nas imediações da Universidade do
Minho e do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologias (INL). Para além
de se constituir como um Centro de Negócios, dispõe igualmente de valências ao
nível da incubação de empresas. Como tal, verifica-se que esta entidade presta apoio
técnico e orientação às empresas, não só durante a fase de constituição e início de
actividade, tendo este período de incubação uma duração máxima de três anos, como
também na fase seguinte, através do Centro de Negócios.
A Ideia Atlântico tem como missão fomentar o desenvolvimento de empresas
competitivas, dotar as novas estruturas empresariais das mais sólidas bases para que
consigam superar o desafio do início da actividade e incorporar a inovação e
desenvolvimento nas iniciativas empresariais dos novos empreendedores.
Pelo facto de prestar serviços para as empresas na fase de incubação e pós-incubação
e por ter uma localização privilegiada, considera-se que se trata de uma entidade de
relevo na região Norte, pelo que solicitou-se não só o preenchimento do inquérito,
como também uma entrevista presencial de modo a melhor se conhecer a sua
actividade e os serviços prestados às empresas associadas.
Incubadora de Santo Tirso

Criada em Setembro de 2006, tem como entidade promotora e gestora a Fundação
de Santo Thyrso, que é uma instituição privada e sem fins lucrativos, e integra a
Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto - Portus Park. A Incubadora
de Santo Tirso tem como finalidade contribuir para a promoção da Inovação e do
Empreendedorismo, assim como para a criação de Emprego Qualificado. Para o
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efeito, apoia a criação de negócios com características inovadoras que contribuam
para o rejuvenescimento, modernização
modernização e competitividade do tecido económico
regional.
A Incubadora direcciona a sua actividade a quatro públicos alvo: i) jovens altamente
qualificados em início de carreira e com espírito empreendedor; ii) spin-offs
spin
académicos e empresariais; iii) empresas cuja especialização em áreas tecnológicas
emergentes potenciem a criação de novos projectos empresariais; iv) projectos
inovadores de base científica e tecnológica resultante da cooperação entre
Universidades e empresas.
Por ter uma localização privilegiada
privilegiad – no Vale do Ave e perto das cidades do Porto,
Braga e Guimarães –,, e pelo facto de esta entidade colaborar com o CITEVE no
apoio à criação e incubação de empresas de base tecnológica no sector têxtil,
considerou-se adequada a sua inclusão na amostra de UAE para inquérito e
entrevista.

IEMINHO - Instituto Empresarial do Minho

Está situado no Concelho de Vila Verde e em actividade desde o ano de 2002. Esta
entidade tem como missão estimular e apoiar o arranque, desenvolvimento e fixação
de actividades económicas de alto valor acrescentado e elevado potencial tecnológico
em termoss de inovação e empreendedorismo na região. Para o efeito, dispõe de
espaços para a incubação de empresas, bem como vários serviços que estas podem
usufruir.
Por se localizar na região Norte e por actuar na alteração progressiva do perfil de
especialização da região, induzindo à modernização dos sectores tradicionais, por
acção directa ou indirecta, considerou-se pertinente a inclusão desta entidade na
amostra, quer para o inquérito, quer para a entrevista.

INOVAGAIA – Centro de Incubação de Base Tecnológica
Tecnológica de Vila Nova de
Gaia

Este centro de incubação encontra-se
encontra se em actividade desde 2007 e tem uma forte
ligação com o Município de Vila Nova de Gaia, um dos sócios fundadores, assim
como com determinadas empresas municipais e Entidades do Sistema Científico e
Tecnológico.
Esta entidade privilegia o acolhimento de projectos de investigação e
desenvolvimento, designadamente aqueles que sejam criadores de conhecimento, de
valências de ensino tecnológico e de nível académico médio e superior, bem como a
criação de novas empresas de base tecnológica. As áreas científicocientífico-tecnológicas que
privilegiam são: i) Tecnologias de Construção e Reabilitação Urbana Sustentável; ii)
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Tecnologias Energéticas e Ambientais; iii) Tecnologias de Informação, Comunicação
e Multimédia; iv) Tecnologias do Mar e Agro-Indústria.
A INOVAGAIA possui duas tipologias de incubação, designadamente a Incubadora
de Ideias – através da qual são disponibilizados serviços de informação e apoio à
elaboração do Plano de Negócios, ao desenvolvimento do projecto e à constituição
da empresa, tendo como período máximo de incubação um ano – e a Incubadora de
Base Tecnológica – através da qual são disponibilizados serviços de apoio à
estruturação da empresa e ao desenvolvimento do negócio para os projectos de base
tecnológica (com dimensão entre 1 a 10 empregados), por um período máximo de
incubação de 2 anos com a opção de mais um ano.
Foi solicitada a esta UAE a resposta ao inquérito e, por se tratar de UAE importante
na dinamização do tecido empresarial do município no qual está instalada,
considerou-se igualmente relevante a realização de uma entrevista presencial com o
objectivo de melhor conhecer este Centro de Incubação.

TecMinho – Associação Universidade - Empresa para o Desenvolvimento

Fundada em 1990, esta UAE teve como promotores a Universidade do Minho e a
Associação dos Municípios do Vale do Ave. Tem como missão constituir-se como
uma estrutura de interface da Universidade do Minho, promovendo a ligação desta à
sociedade, contribuindo, assim, para o desenvolvimento regional através da melhoria
de competitividade das organizações e aumento das competências dos indivíduos.
A busca de inovação e desenvolvimento tecnológico da TecMinho realiza-se através
de três linhas de actuação: Formação Contínua, Transferência de Tecnologia e
Empreendedorismo Universitário. Para a sua concretização, a TecMinho intervém: i)
na
promoção
da
inovação
e
desenvolvimento
de
novas
tecnologias/produtos/processos e respectiva transferência para as empresas; ii) na
concepção de actividades de formação contínua, de desenvolvimento organizacional
e de mobilidade transnacional de recursos humanos; iii) no apoio à criação de
empresas, com especial relevo nos spin-off académicos; iv) no estímulo de projectos
de investigação/desenvolvimento, assim como na orientação na sua execução.
Esta UAE tem-se demonstrado muito activa no incentivo ao empreendedorismo.
Uma vez que se trata de uma entidade com potencial para apoiar empresas de base
tecnológica na fileira TCV considerou-se relevante a sua inclusão na amostra.

NET – Novas Empresas e Tecnologias, S. A.

Foi constituída em 1987 com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento
económico da região Norte, através do apoio à criação de negócios de cariz inovador,
da promoção e qualificação de pequenas empresas e através da modernização de
PME já existentes.
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Em 2003 foi criado um espaço de Incubação: Promonet – Associação Promotora de
Novas Empresas e Tecnologias, que está localizado no Pólo Tecnológico do Porto.
Pelo facto de deter valências ao nível do apoio empresarial e da incubação de
empresas e por ter uma forte interligação com o meio universitário, incluiu-se esta
entidade na amostra de UAE inquiridas.

CCG - Centro de Computação Gráfica

Esta entidade foi criada em 1993 e estabelecida junto da Universidade do Minho em
2001. Tem como principal objectivo a investigação científica e tecnológica aplicada
na área da Computação Gráfica e Sistemas de Informação, que concretiza
desenvolvendo actividades
idades de I&DT (Investigação e Desenvolvimento Tecnológico)
através da participação em projectos nacionais e internacionais.
O CCG conta com o apoio dos associados fundadores e constituintes - a
Universidade do Minho e o ZGDV - Zentrum für Graphische Datenverabeitung
nverabeitung (Instituto
Alemão de Computação Gráfica, Darmstadt, Alemanha) e de várias empresas e
instituições nacionais e estrangeiras.
Até 2009 integrou a primeira rede mundial de Centros de Investigação na área de
Computação Gráfica - a INI-GraphicsNet e integra actualmente a rede
GraphicsMedia.net: Rede Internacional de Cooperação em Investigação Aplicada em
Computação Gráfica, Tecnologias Multimodais-Multimédia
Multimodais Multimédia e Tecnologias Digitais
Visuais Interactivas.
Pelo exposto, considerou-se
considerou
relevante a inclusão
ão desta Entidade do Sistema
Científico-Tecnológico
ecnológico na amostra de UAE.

Outras UAE relevantes

De seguida identificamos UAE que consideramos relevantes para o nosso estudo e
junto das quais solicitámos o preenchimento do inquérito. Contudo, o nosso pedido
não
ão foi acedido, pelo que não constam na nossa amostra de entidades inquiridas
e/ou entrevistadas.

TECVAL – Centro de Incubação de Empresas de Novas Tecnologias do
Vale do Sousa

Esta UAE foi fundada em 2004 com o objectivo de criar condições estruturais para
que empresas de cariz tecnológico pudessem actuar na região do Vale do Sousa,
ambicionando assim tornar esta região num foco potenciador da inovação
tecnológica. O centro de incubação do TECVAL tem um cariz eminentemente
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tecnológico, de forma a permitir que start-up que possam gerar externalidades
positivas no tecido empresarial de Paços de Ferreira, possuam condições infraestruturais e técnicas para a sua instalação e desenvolvimento.

TecMaia – Parque da Ciência e da Tecnologia da Maia

Fundada em 1999, esta UAE tinha como objectivo constituir-se como uma infraestrutura hospedeira de actividades inovadoras e de base tecnológica num ambiente
qualificado de multi-competência. Em 2009, contava já com 50 empresas instaladas e
com mais de 1000 colaboradores. O TecMaia integra a Rede de Parques de Ciência e
Tecnologia e de Incubadoras Portus Park que participa na gestão do Parque.

UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto

Esta entidade é gerida pelo Portus Park – rede de parques científico-tecnológicos e
incubadoras – e pretende assumir-se como uma estrutura capaz de valorizar o tecido
socioeconómico da região, permitindo concentrar um conjunto de start-up e Centros
de Investigação e Desenvolvimento privados em torno da Universidade do Porto. O
UPTEC encontra-se dividido em 4 pólos distintos - Pólo Tecnológico, Pólo de
Biotecnologia, Pólo das Indústrias Criativas e Pólo do Mar – e acolhe e apoia mais de
78 empresas, divididas em dois tipos de estruturas de apoio: Incubadoras e Centros
de Inovação Empresarial.

INESC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores

Criado em 1980, esta Entidade do Sistema Científico-tecnológico dedica-se à
incubação, investigação científica e consultoria tecnológica. O INESC conta como
principais associados: i) o Instituto Superior Técnico; ii) a Portugal Telecom SGPS,
SA; iii) a Universidade do Porto; iv) a PT Comunicações, SA; v) a Universidade de
Aveiro; vi) a Universidade Técnica de Lisboa; vii) a Universidade de Coimbra e, viii)
os Correios de Portugal, SA.
De salientar que a privilegiada ligação do INESC às Universidades e ao mundo
empresarial constitui um contributo para a aproximação do sistema de ensino
científico e tecnológico às necessidades do tecido económico e social.

CENTI – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e
Inteligentes

Criado em 2006 e funcionando activamente desde 2008, o CENTI é uma Entidade
do Sistema Científico-Tecnológico orientada para a investigação, desenvolvimento e
prototipagem de materiais que tem como objectivo apoiar as empresas e parceiros no
desenvolvimento de materiais inteligentes, fibras avançadas, multi-nanorevestimentos
e o desempenho real dos produtos para que cheguem rapidamente ao mercado. Para
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tal, são disponibilizadas as instalações e conhecimentos dos técnicos do centro, o que
diminui o risco de investimento de capital das empresas que recorrem a esta entidade.
Cumpre referir que a equipa do CeNTI é polivalente e composta por pessoas
altamente qualificadas em investigação, desenvolvimento
desenvolvimento e prototipagem de materiais
a incorporar em produtos para diversas aplicações, como saúde, desporto, protecção,
automóvel, aeronáutica, dispositivos para energias renováveis, moda, etc.

SANJOTEC – Associação Científica e Tecnológica de S. João da Madeira
Mad

Fundada em 2006, por iniciativa da Câmara Municipal de S. João da Madeira, teve
como principal objectivo apoiar técnica e cientificamente a comunidade empresarial
local e regional, através da difusão de uma cultura de inovação e no encorajamento a
projectos empresariais de base tecnológica, nomeadamente nas áreas da Robótica,
Automação
o Industrial, Biotecnologia, Química, Design e Tecnologias da Informação.

CTCP - Centro Tecnológico do Calçado de Portugal

Esta entidade foi fundada em 1986 pela APICCAPS e por dois Institutos do
Ministério da Economia – IAPMEI e o INETI – a partir do Laboratório de Controlo
da Qualidade, criado em 1981. Esta entidade tem instalações em São João da Madeira
e Felgueiras, que são
são áreas geográficas que apresentam uma concentração de
empresas posicionadas no sector do calçado e sectores relacionados. O principal
objectivo desta entidade é prestar apoio técnico e tecnológico às empresas da fileira
do calçado e sectores afins ou complementares.
comp

Diagnóstico das competências e valências de apoio ao empreendedorismo

41

Seguindo a metodologia anteriormente descrita passou-se à aplicação de um inquérito
à amostra de UAE seleccionadas como relevantes no universo da região Norte para o
objectivo do presente estudo. Foram enviados inquéritos on-line às 15 UAE
seleccionadas, tendo o pedido sido aceite por 8 UAE, 5 das quais incubadoras, sendo
sobre estas que incide a análise apresentada nas sub-secções seguintes.
O inquérito encontra-se estruturado de acordo com 8 dimensões de caracterização:
•

Identificação geral;

•

Instalações;

•

Empresas instaladas;

•

Políticas de dinamização;

•

Politicas de comunicação;

•

Serviços e estrutura organizacional;

•

Empresas pertencentes ao sector TCV.

3.2.1.

Identificação geral

Nesta secção do inquérito pretende-se identificar quantas das UAE inquiridas
prestam serviços de incubação, uma vez que é sobre este conjunto de UAE que recai
uma maior atenção. Adicionalmente, pretende-se obter a indicação da maturidade
destas entidades, o que poderá ser relevante para a compreensão de outras dimensões
avaliadas posteriormente.
Quanto à maturidade das 5 incubadoras da amostra, constata-se que a idade das
mesmas está compreendida entre 1 a 10 anos, sendo que 4 têm início de actividade
há menos de 5 anos. Este resultado era expectável pela observância de dois
fenómenos:
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i.

A disseminação do conceito de empreendedorismo e o aparecimento regular
de acções para a sua fomentação observados nos últimos anos, como
consequência da importância económica que lhe tem vindo a ser atribuída no
que respeita a externalidades positivas nos domínios da inovação, geração de
emprego e competitividade nacional;

ii.

Pelo aparecimento de oportunidades de financiamento destes projectos
através dos fundos estruturais da União Europeia. De facto, observou-se um
Diagnóstico das competências e valências de apoio ao empreendedorismo

boom de incubadoras nos últimos
último anos e a Região Norte revelou-se um
território fértil para
p o surgimento destas iniciativas,, especialmente no que diz
concerne a incubadoras de base tecnológica.
Cumpre referir que as incubadoras da amostra resultam de iniciativas
iniciativa de UAE já
existentes que prestam apoio às empresas em outros domínios, sendo que a oferta de
um serviço de incubação consiste num acréscimo aos serviços já existentes. São
exemplo as duas entidades da amostra que se classificam adicionalmente
ionalmente como
associações empresariais, centros de negócios e centros empresariais.
Ainda nesta secção pretendeu-se
pretende
obter informação de mais 2 características:
características a forma
jurídica das entidades e a pertença a redes de parcerias
rcerias de UAE, tendo-se
tendo verificado
que todas as incubadoras são entidades sem fins lucrativos, o que corrobora o facto
de que as iniciativas de incubação nascem por vontade de entidades públicas que têm
como intuito dinamizar a criação de empresas nos territórios onde actuam.
actuam
Constatou-se ainda que 4 das
as 5 incubadoras da amostra indicam pertencer a uma
Rede de UAE, o que evidencia a proliferação de entidades com esta valência no seio
de uma entidade colectiva.
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3.2.2.

Instalações

Nesta secção do inquérito recolheu-se informação relativa às instalações das
incubadoras tal como: capacidade de incubação, taxa de ocupação, tipologias de
espaços e equipamentos que disponibilizam.

Capacidade (nº empresas)

Gráfico 2 - Capacidade das incubadoras (nº de empresas)

Mais de 40
Entre 30 e 40
Entre 20 e 30
Entre 10 e 20
Menos de 10
0

1

2

3

Nº de UAE

Fonte: Multisector

Taxa de ocupação

Gráfico 3 - Taxa de ocupação

Mais de 90%
Entre 81% e 90%
Entre 71% e 80%
Entre 61% e 70%
Entre 51% e 60%
0

1

2

Nº de UAE

Fonte: Multisector

Pela observância dos resultados obtidos verifica-se que a maioria das incubadoras
tem capacidade para acolher entre 20 a 30 empresas. Adicionalmente, constata-se
que, ao contrário do expectável, as UAE com taxas de ocupação superiores foram
criadas recentemente, o que pode evidenciar que os projectos de incubadoras mais
jovens capitalizam alguma aprendizagem sobre os factores de sucesso de iniciativas
anteriores, verificando-se que as incubadoras mais jovens apresentam uma
capacidade instalada melhor adaptada à realidade dinâmica e empreendedora das
44
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regiões onde estão
stão localizadas. Correlacionando estes dados com os obtidos aquando
das entrevistas (ver capítulo seguinte) verifica-se também que as incubadoras mais
jovens iniciam a promoção dos seus serviços em fase anterior à abertura, havendo
assim uma abordagem proactiva na captação das empresas,
empresas e contínua ao longo do
tempo.
Cumpre referir que apenas 2 das 5 incubadoras
incubadoras respondem positivamente
posit
à
possibilidade de aumento das instalações como resposta ao potencial aumento de
procura dos seus serviços.
Na avaliação da dimensão foi apenas considerada a capacidade física para a instalação
das empresas, não se incluindo aqui a capacidade do serviço de incubação virtual
prestado por algumas delas.
Tabela 7 - Tipologia de espaços para arrendar

Incubadoras

Escritórios

Tipologia de espaços
Armazéns Laboratórios

Produção

A
B
C
D
E
Fonte: Multisector

Relativamente às tipologias
tipolog de espaços
os para arrendar foi solicitada a selecção das
tipologias identificadas na Tabela 7, constatando-se que a totalidade
de das incubadoras
tem como espaços
os disponíveis a tipologia “Escritórios”. Quanto àss restantes verificaverifica
se que apenas 2 disponibilizam
dispo
“Laboratórios” mas estes espaços não consistem em
laboratórios equipados mas sim em espaços com capacidade para instalação de
equipamento laboratorial de acordo com as necessidades que as empresas expressem.
O facto de todas as incubadoras
incubado assinalarem a tipologia “Escritórios”
scritórios” e se registarem
raras referências às restantes tipologias, indica a falta de especialização destas
entidades. Esta realidade pode ser explicada pelo facto do investimento em espaços
produtivos e laboratoriais
laboratoria não ser facilmente
nte adequado a todos os sectores,
sectores o que
limitaria a capacidade das incubadoras no acolhimento de novas empresas e resultaria
potencialmente na obtenção de uma taxa de ocupação mais baixa.
baixa Os dados
recolhidos em entrevista
revista dão a conhecer algumas situações onde o investimento em
laboratórios tornou--se obsoleto após a saída de empresas anteriormente
estabelecidas, tendo assim resultado em espaços vazios e em sunk costs para a
incubadora.
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Verifica-se que a totalidade das incubadoras apenas apresenta equipamento
administrativo para uso comum das empresas instaladas, não existindo equipamentos
de natureza mais especializada, e ainda menos na área do TCV.
3.2.3.

Empresas instaladas

Teve-se como principal objectivo recolher informação sobre o processo de
angariação e selecção das empresas, bem como as características das empresas que se
encontram instaladas.
A primeira questão colocada neste domínio teve como objectivo verificar a existência
de uma abordagem proactiva para a captação de novas empresas, tendo-se aferido
que a totalidade das incubadoras afirma promover os seus serviços de forma
proactiva, o que vai ao encontro às elevadas taxas de ocupação evidenciadas no
ponto anterior.
Procurou-se também aferir quais os critérios de selecção com maior relevância para
as incubadoras aquando da aceitação de um novo projecto empresarial. Para tal, foi
disponibilizada uma lista de critérios, solicitando-se aos inquiridos a selecção dos 3
mais relevantes.
Tabela 8 - Critérios mais relevantes na selecção das
empresas que integram as UAE

Incubadoras
A

B

C

D

E

Capacidade desenv., exploração ou
difusão novas tecn./produtos
Potencial de crescimento
Viabilidade técnica, económica e
financeira
Exercício de actividades I&D e/ou
de inovação tecnológica
Tipo de produto ou serviço
Capacidade de integração da sua
actividade com o conjunto da UAE

Fonte: Multisector

Uma vez que a totalidade das incubadoras da amostra se afirma como de base
tecnológica, era de esperar que um dos critérios assinalado pela totalidade das
entidade fosse a “Capacidade de desenvolvimento, exploração e/ou difusão de novas
tecnologias/produto”. Foram ainda seleccionados por duas incubadoras critérios
relacionados com a capacidade inovadora dos projectos – “Exercício de actividades
de I&D e/ou de inovação tecnológica” e o “Tipo de produto ou serviço”.
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Os critérios de natureza económica “Potencial do crescimento” e “Viabilidade
técnica,
écnica, económica e financeira” são assinaladoss por 3 das 5 incubadoras da amostra
como critérios mais relevantes para a selecção dos projectos
p
entrantes
entrantes.
Cruzando estes resultados obtidos no inquérito com os dados obtidos em entrevista,
verifica-se
se a ênfase em 2 características chave na aceitação de um projecto:
projecto
capacidade daa empresa entrante em inovar e a existência de mercado que garanta
garan a
sua viabilidade económica e crescimento nos 3 anos de incubação.
incubação Para as
incubadoras é relevante que os projectos seleccionados apresentem um potencial de
crescimento num período de 3 a 4 anos que lhes permita a autonomização da
incubadora. Desta forma
form poderão renovar o leque de empresa apoiadas e assim
cumprir
mprir o seu objectivo de aumentar o dinamismo empresarial através do
lançamento de mais projectos para o mercado.
De referir que da listagem
istagem de critérios apresentada no inquérito, 5 deles não foram
seleccionados
leccionados por nenhuma das incubadoras,
incubadoras designadamente: “Volume de
Negócios”, “Sector de actividade (CAE) ”, “Idade da empresa”, “Potencial de
internacionalização” e “Possibilidade de atracção de outras empresas de alta
tecnologia”. Note-se que,
que apesar do “Potencial
otencial de internacionalização”
internacionalização não se tratar
de um critério de selecção relevante, a internacionalização dos negócios das empresas
incubadas é um objectivo central de todas as incubadoras contactadas.
Quanto ao critério “Sector de actividade (CAE)”
(
constata-se
se que a preocupação das
incubadoras recai sobre a intensidade tecnológica e inovação
ção dos projectos
candidatos, não
ão fechando no entanto portas à incubação de empresas mesmo que
estas pertençam a sectores tradicionalmente
tradicionalmente classificados como de menor
meno intensidade
tecnológica. Conclui-se
se pois que não há critérios de especialização sectorial das UAE
na captação de novas empresas, pois tal seria um estreitar de critério que iria
provocar uma fraca adesão de empreendedores interessados e consequentemente,
uma fraca taxa de ocupação das UAE.
O inquérito continha 2 questões que pretenderam avaliar a dependência das
incubadoras relativamente às
às receitas provenientes dos serviços de arrendamento de
espaços às empresas instaladas, designadamente:
•

Forma de estabelecimento
stabelecimento dos preços dos espaços para arrendar;
arrendar

•

Taxas/rendas cobradas às empresas instaladas.
instaladas
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Gráfico 4 - Estabelecimento dos preços dos espaços para
arrendar

Estratégia

Preços pré-estabelecidos e variam consoante
dimensão do espaço
Mediante uma margem comercial aplicada aos custos
estimados
Através de previsão da procura, custos e preços
praticados pela concorrência
Através de previsão da procura e dos custos
0
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3

4

Nº de UAE
Fonte: Multisector

Quando questionados sobre a forma como são estabelecidos os preços dos espaços
para arrendar, verifica-se que, para a maioria das incubadoras, os preços encontramse já pré-estabelecidos e variam consoante a dimensão do espaço.
Gráfico 5 - Taxas/rendas cobradas às empresas instaladas

Taxas / Rendas

Cobrem parcialmente os custos de funcionamento
da UAE
Cobrem integralmente os custos de funcionamento
da UAE

A instalação na UAE é gratuita para as empresas
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Fonte: Multisector

As receitas resultantes do arrendamento dos espaços têm uma elevada
representatividade nos proveitos das incubadoras cobrindo integralmente ou de
forma significativa os custos de funcionamento das mesmas. Adicionalmente, para a
cobertura dos custos de funcionamento da entidade estão ainda previstas receitas
resultantes da prestação de serviços.
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Constata-se,, contudo, que as incubadoras ainda não dispõem de uma estrutura
organizacional com recursos humanos especializados que lhes
lhes permita a oferta de
serviços adequada às necessidades das empresas instaladas. É mais frequente
encontrar incubadoras que desempenhem
m um papel de interlocutor entre as empresas
instaladas e fornecedores de serviços especializados que a observação da
internalização
ternalização dos mesmos,
mesmos, pelo que a prestação de serviços não constitui uma
parcela relevante das receitas obtidas.
Quanto ao relacionamento entre incubadora e empresa foram avaliadas em inquérito
as seguintes 3 dimensões
ões:
•

Rentabilidade das empresas instaladas;

•

Número
úmero total de empresas em cada uma das entidades inquiridas;
inquiridas

•

Número
úmero de empresas que conseguiram posicionar-se
se no mercado
internacional.

Rentabilidade das empresas

Gráfico 6 - Rentabilidade das empresas instaladas

Acima de 75%

Entre 50% e 75%

Entre 25% e 49%

Menos de 25%
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Fonte: Multisector

De referir que a monitorização dos dados económico-financeiros
económico financeiros das empresas é
feita por 4 das 5 incubadoras
incub
que constituem a amostra. Para
ara o efeito, os
responsáveis realizam reuniões periódicas de acompanhamento
anhamento para avaliar a
evolução da empresa e definir linhas
li
de orientação para a mesma. São raros os casos
em que é solicitada a entrega da documentação contabilística da empresa (1 em 5).
Quanto ao número de empresas rentáveis consta-se uma heterogeneidade das
respostas com 2 incubadoras a assinalar que 75% das empresas são rentáveis e outras
2 a assinalarem resultados menos positivos.. Os resultados obtidos contrariam as
expectativas. Umaa vez que se tratam de empresas recém-constituídas
recém constituídas, não era
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previsível que em 3 das 5 incubadoras da amostra, se verificasse que a maioria das
empresas instaladas são já rentáveis.
Tabela 9 - Número total de empresas instaladas, ano de
criação e capacidade

Incubadoras

Variáveis

A
Total de empresas já instaladas
Ano de criação
Capacidade (nº de empresas)

B

C

D

E

35

9

32

30

35

2006

2008

2007

2002

2008

80

14

28

22

30

Fonte: Multisector

O número total de empresas já instaladas em cada uma das incubadoras está
directamente relacionado com o inicio de actividade de cada uma das entidades, bem
como com a capacidade instalada. No entanto, a jovialidade das entidades da amostra
enviesa as conclusões que se podem retirar dos resultados obtidos.
Uma vez que o período máximo de instalação das empresas em estagio de incubação
ronda os 3 a 4 anos, e tratando-se de incubadoras tão jovens, não era espectável que
o total de empresas já instaladas ultrapassasse em grande escala a capacidade das
incubadoras. De facto, 2 das incubadoras ainda não acolheram um número de
empresas superior à sua capacidade (A e B).
Relativamente à percentagem das empresas incubadas com presença nos mercados
externos, constata-se que 2 das UAE indicam uma percentagem de 30% a 50%. 2
UAE indicam um menor nível de internacionalização das empresas instaladas e as
restantes indicam a inexistência de empresas com posicionamento no mercado
internacional até à data. Não foi possível obter esta informação junto de uma das
UAE, uma vez que esta não recolhe dados sobre a internacionalização das empresas
instaladas.
Confrontando estes dados com os serviços de apoio prestados no âmbito da
internacionalização, verifica-se que 4 das 5 incubadoras indicam como serviços o
“Apoio ao processo de internacionalização” e 1 refere prestar “Apoio às actividades
de transacção para mercados externos”. Cumpre referir que a entidade que assinalou
ambos os serviços de apoio é aquela que não detém empresas com presença nos
mercados externos, o que poderá indicar uma de duas ilações: ou os serviços de
apoio à internacionalização não estão a ter efeitos efectivos sobre as actividades das
empresas ou ainda estão num processo embrionário que só apresentarão resultados à
posteriori.
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3.2.4.

Políticas de dinamização

As questões relacionadas com as politicas de dinamização tiveram como principal
objectivo obter informação sobre a actividade
ac
das UAE no desenvolvimento de
factores dinâmicos de competitividade das empresas como a Internacionalização,
Rede de parcerias, Inovação e Empreendedorismo. Procurou
rocurou-se ainda obter
informação quanto ao interesse e relevância das empresas do sector TCV nas
actividades realizadas pelas UAE.
UAE
Internacionalização

A promoção do processo de internacionalização
internacionalização das empresas instaladas é um
objectivo da a totalidade das incubadoras inquiridas.
i
. No entanto,
entanto cruzando estes
dados com resultados obtidos em questões anteriores, pode-se aferir o seguinte:
•

O potencial de internacionalização das empresas entrantes não é um critério
importante no processo de admissão;

•

A maioria das entidades inquiridas (4 em 5) afirma disponibilizar serviços de
facilitação e apoio ao processo de internacionalização,
internacionalização mas ainda não se
conseguiram detectar evidências do impacto
impacto destas acções na
internacionalização
lização das empresas instaladas (relações de causa-efeito).
causa

Rede de parcerias

Todas as incubadoras
adoras assinalam positivamente a existência de protocolos com
entidades externas que atribuem condições mais vantajosas para as empresas,
empre
como
bancos, empresas de consultoria, de contabilidade e ESCT.. Este resultado comprova,
mais uma vez, o posicionamento das incubadoras como interlocutoras
interlocutoras com entidades
externas, não se constituindo elas próprias como prestadoras
prestadora de serviços
especializados.
A totalidade das incubadoras aposta em parcerias externas com outros actores do
SCT,, designadamente através da ligação com Universidades e Institutos Politécnicos
da região e através de outras instituições de I&D nacionais e internacionais.
i
O
estabelecimento
lecimento destas parcerias funciona como um meio de detecção de novos
projectos a incubar, identificando-se
identificando se aqui uma estratégia de promoção da própria
incubadora,, mais do que das parcerias para as empresas incubadas.
incubadas
Inovação e empreendedorismo

A totalidade das incubadoras efectua acções de promoção da inovação e do
empreendedorismo, como é o caso de seminários, workshops, mostras tecnológicas,
encontros com empresários
presários e concursos de ideias. A dinamização deste tipo de
eventos representa uma forma de qualificação
qualificação dos quadros das empresas instaladas,
bem como um factor de atracção para potenciais empresas candidatas.
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Verificou-se que a interacção entre as empresas associadas é fomentada na totalidade
das entidades inquiridas. De destacar, contudo, que existem duas formas de
promover esta interacção: algumas incubadoras apostam no desenvolvimento de
acções formais e planeadas como forma de promover o networking e outras encaram
esta interacção como um processo informal que resulta da convivência aquando da
partilha do mesmo espaço.
A promoção de acções de formação nas áreas tecnológicas e relacionadas com a
gestão e o empreendedorismo é realizada em 3 das 5 incubadoras. As acções de
formação são vistas pelas incubadoras como uma forma de capacitar os quadros das
empresas nos domínios da gestão (competência essenciais no lançamento de uma
nova unidades de negócio). Tratando-se de empresas de base tecnológica as
competências de gestão revelam-se usualmente como uma das principais lacunas
encontradas nos empreendedores que, por norma, têm formação em áreas mais
técnicas.

3.2.5.

Políticas de comunicação

Nesta secção obteve-se informação por parte dos inquiridos sobre as politicas de
comunicação e promoção das actividades das incubadoras, em particular quanto ao
planeamento, meios e recursos utilizados para o efeito.
Relativamente aos meios comunicacionais utilizados para a promoção das
incubadoras foi solicitado aos inquiridos a selecção das ferramentas promocionais
utilizadas de entre uma lista pré-estabelecida com a liberdade de adicionarem outras
ferramentas.
Tabela 10 - Ferramentas promocionais mais utilizadas pelas
incubadoras

Incubadoras
A

B

C

D

E

Revistas especializadas
Redes sociais
Feiras nacionais/internacionais
Anúncios de imprensa/rádio/TV/web
Brochuras institucionais
Outra

Fonte: Multisector
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Verificou-se
se uma preferência pela utilização de brochuras institucionais sendo este
instrumento
rumento seleccionado pela maioria das entidades da amostra. Este meio de
promoção permite a colocação de informação síntese a um número alargado de
destinatários através da disponibilização das mesmas em pontos-chave
pontos
como
universidades, escolas de ensino tecnológico,
tecnológico, instituições públicas e nas próprias
instalações. As brochuras servem também como documentação a disponibilizar
aquando daa participação em eventos específicos como feiras, que é outra das opções
seleccionada por 4 das 5 entidades.
A participação
o em feiras é um método da promoção das entidades que
indirectamente serve as necessidades de promoção das empresas incubadas. Daí a
importância da utilização desta ferramenta de promoção,
promoção uma vez que o sucesso das
empresas é a medida de sucesso da própria incubadora.
A opção “Outras”” foi seleccionada por 1 das incubadoras que não recorre a
instrumentos de promoção, uma vez que considera suficiente a promoção obtida
através das empresas que aí se encontram instaladas. Em sede de entrevista vários
foram os entrevistados que atribuíram uma grande importância à divulgação dos seus
serviços pelo sucesso conseguido pelas empresas que apoiam e pela divulgação das
boas experiências das empresas,
empresas, o que resulta na atracção de novos projectos
empresariais.
oras foram questionadas quanto à existência de um plano de marketing
As incubadoras
que sustente as acções promocionais realizadas,
realizadas tendo 3 das 5 respondido
afirmativamente, o que evidencia um planeamento cuidado da selecção das
ferramentas promocionais, custos associados
associado e públicos alvos. Estas acções de
promoção das incubadoras são de especial importância dada a juventude das
entidades da amostra.
Apesar de nada se poder referir relativamente à eficácia dos instrumentos utilizados
pelas incubadoras para a sua promoção e na captação de novas iniciativas
empresariais, verifica-se
se na amostra que a incubadora que mais ferramentas utiliza é
aquela que apresenta uma taxa de ocupação mais elevada, acontecendo o mesmo de
forma inversa, o que denota a existência de uma relação positiva
positiva entre o esforço
dispendido na promoção e na captação de novas empresa com a taxa de ocupação
das UAE.

3.2.6.

Serviços e estrutura organizacional

Nesta secção foi solicitado às entidades que seleccionassem de uma lista predefinida
os serviços que disponibilizam
disponibi
às empresas instaladas.
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Tabela 11 - Serviços prestados pelas incubadoras

Incubadoras
A

B

C

D

E

Serviços de recepção e secretariado básicos
Cedência/arrendamento espaços (salas de reunião,
conferências, workshops, …)
Apoio na elaboração do Plano de Negócios
Divulgação das empresas instaladas e produtos e/ou
serviços correspondentes
Serviços de consultoria
Apoio à internacionalização
Apoio na preparação de candidaturas a programas de
incentivos
Facilitação do contacto com investidores institucionais
e/ou privados
Facilitação do contacto das empresas com ESCT
parceiras da UAE
Serviços de contabilidade
Apoio no registo de propriedade industrial
Apoio no marketing institucional
Apoio jurídico
Divulgação das actividades científico-tecnológicas das
empresas instaladas
Apoio no registo da empresa
Formação de Recursos Humanos
Apoio nas transacções para mercados externos

Fonte: Multisector

Previamente à exposição dos dados obtidos, cumpre referir que algumas das
entidades assinalam como serviços próprios aqueles que são prestados por entidades
externas com as quais a incubadora tem parcerias, o que se traduz num enviesamento
dos resultados.
Não obstante, existem ilações válidas a retirar dos dados obtidos, nomeadamente o
facto de que quanto mais especializados são os serviços (ex: “Apoio jurídico” e
“Apoio nas transacções para mercados externos”) menos são as entidades que
assinalam positivamente a oferta dos mesmos. Como expectável a totalidade das
incubadoras presta serviços de arrendamento de espaços e de recepção e
secretariado.
54
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As entidades foram ainda questionadas quanto ao planeamento de novos
novo serviços
face à oferta actual, verificando-se que 4 em 5 respondeu negativamente a esta
questão. Este dado vem no sentido
sentido da jovialidade das incubadoras que se encontram
em fase inicial de arranque e cuja preocupação agora passa por alcançar a autoauto
sustentabilidade com os recursos existentes.
Tabela 12 - Distribuição de recursos humanos por
departamento

Incubadoras

Departamentos

A

B

C

D

E

Administração

1

1

1

1

1

Secretariado

3

1

2

1

1

Acompanhamento de
projectos

3
1

Manutenção
Financeiro

1
1

TIC
Total

4

2

4

5

4

Fonte: Multisector

Quanto à distribuição por departamento verifica-se
verifica se que a totalidade das entidades
apresenta uma administração e um departamento de Secretariado (assegurado por 1 a
3 colaboradores), sendo que 2 das entidades apresentam uma estrutura
estrut
organizacional composta apenas pelos 2 departamentos referidos (A e B).
B)
Cruzando estes dados com a identificação dos serviços prestados,
prestados verifica-se que
existem alguns serviços especializados que não têm um departamento especializado
que assegura a sua prestação.
prestação. Este facto é observável no caso das entidades A e B
que assinalam
sinalam a prestação de serviços, como “Serviços de consultoria” e “Apoio à
internacionalização”, para os quais não apresentam um departamento diferenciado,
sendo que nas entrevistas
entrevi
verificou-se
se que estas tarefas são de alguma forma
asseguradas pelo Administrador ou através do recurso à contratação de entidades
externas.
A entidade D seleccionou a totalidade dos serviços constantes na lista disponibilizada
em inquérito, tendo para o efeito
efeito um departamento para acompanhamento de
projectos composto por 3 colaboradores qualificados para o exercício destas funções.
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Não obstante, a entidade recorre ainda à subcontratação de consultoria especializada
nas mais variadas áreas.
Em suma, a totalidade das entidades apresenta uma estrutura organizacional simples
com um número reduzido de colaboradores e departamentos, o que vai ao encontro
da não especialização das incubadoras na prestação de serviços mais complexos. Esta
realidade é fundamentada pela preocupação destas entidades em manter uma
estrutura de custos que permitam alcançar o objectivo da auto sustentabilidade.
Relembra-se que a totalidade das incubadoras da amostra encontra-se ainda num
estágio de lançamento dos seus serviços e ainda não tem um número de empresas e
dinâmica que justifiquem um investimento em recursos humanos especializados para
a prestação de serviços e apoio de maior complexidade às empresas. Os dados das
entrevistas mostram que, para fazer face às necessidades pontuais das empresas
instaladas, é mais barata a subcontratação de servidos especializados de entidades
externas do que a internalização dos mesmos. Realce-se aqui o papel do
Administrador da incubadora que, por norma, apresenta competências ecléticas nas
áreas de gestão e técnicas para o apoio às empresas nas mais variadas áreas
paralelamente às funções de administração da entidade.

3.2.7.

Empresas pertencentes ao sector TCV

A última secção do questionário pretendeu identificar quantas das incubadoras
continham empresas posicionadas no sector TCV, verificando-se que 2 das
incubadoras acolhem um projecto empresarial de base tecnológica inserido no sector
TCV, o que representa uma proporção reduzida comparativamente com outros
sectores (destacando-se por exemplo o sector das Tecnologias de Informação e
Comunicação que lidera o número de empresas instaladas).
Não há uma focalização das incubadoras na captação de novas iniciativas
empresariais da fileira da Moda, o que pode ser explicado por: i) o sector TCV não se
demonstra fértil para o aparecimento de novas iniciativas empresariais de base
tecnológica; e, ii) a instalação destes projectos nas incubadoras não apresenta grandes
vantagens para estas empresas dadas as necessidades específicas que apresentam em
termos de investigação, produção, qualidade, design, entre outras.
Em ambas as situações encontradas verifica-se uma forte ligação destas iniciativas
start-up à Universidade do Minho (estatuto de spin-off), apresentando esta
universidade valências em áreas de investigação com aplicação ao sector TCV de base
tecnológica, sendo a relação próxima das incubadoras com esta entidade considerada
uma mais-valia na captação de novas empresas do sector.
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Tal como definido na metodologia,
metodologia, além da aplicação do questionário, foram
também efectuadas entrevistas presenciais direccionadas aos responsáveis pelas
operações de algumas das UAE da amostra,
amostra com o objectivo de complementar e
enquadrar alguns dos resultados obtidos na fase de recolha de dados primários
através de inquérito. Com a realização destas entrevistas foi possível obter uma
informação qualitativa e mais abrangente sobre o posicionamento, funcionamento e
visão destas entidades.
A informação recolhida foi alvo de uma análise de conteúdo que procura focar
quatro domínios considerados chave para a prossecução dos objectivos do presente
estudo:
•

Pertinência das UAE da região Norte;

•

Posicionamento da UAE e enquadramento da actividade;

•

Políticas de dinamização;

•

Estrutura Organizacional.

3.3.1.

A pertinência das UAE da região Norte

Neste domínio procurou-se
procur
saber qual a opinião dos entrevistados quanto à
pertinência da existência da UAE pela qual são responsáveis face às necessidades
percepcionadas da Região. Adicionalmente, pretendeu-se aferir a opinião dos
entrevistados quanto à adequabilidade das actividades e serviços que disponibilizam
face às necessidades que o tecido empresarial da Região Norte apresenta. Esta
informação demonstra-se
demonstra útil para o estudo, uma vez que permite
ite auscultar a relação
entre a oferta das UAE e o tecido empresarial, assim como aferir quais as
necessidades que ainda não se encontram satisfeitas no presente.
Na generalidade, os entrevistados foram unânimes quanto à existência de um número
satisfatório de UAE para as necessidades actuais da região:
região
•

“Existem UAE suficientes para as necessidades da Região”.

No entanto, grande parte dos entrevistados alertou para os
o factos de se começar a
assistir a uma sobreposição de serviços e à necessidade das UAE se especializarem
em determinados serviços ou sectores e apostarem numa estratégia de cooperação:
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•

“Os mesmos projectos estão a ser avaliados por várias entidades de
incubação, assistindo-se a um dispêndio de recursos sem geração de valor”;

•

“O elevado número de UAE e a falta de especialização faz com que se torne
confuso para os promotores decidir a quem recorrer”.

Em alguns casos, foi ainda referida a necessidade de actuar sobre a oferta, no sentido
de incentivar o aparecimento de mais acções de empreendedorismo junto do
público-alvo adequado a estas iniciativas. De destacar que esta referência era por
norma acompanhada pela referência à escassez de novas empresas de base
tecnológica:
•

“É necessário desenvolver acções de comunicação junto das entidades de
ensino superior e secundário para incentivar o aparecimento de iniciativas de
empreendedorismo e alterar a cultura de aversão ao risco”;

•

“Existe uma clara dificuldade em atrair empresas de base-tecnológica”.

Se alguns dos entrevistados destacam a importância de dinamizar o
empreendedorismo junto dos mais jovens, vistos como público-alvo prioritário,
outros realçam o potencial de aparecimento de iniciativas de empreendedorismo em
gerações mais experientes e que em algumas situações são mais frequentes:
•

“A maior parte das empresas que estão instaladas e que abordaram a UAE
até à data não são provenientes de Universidades, mas sim de iniciativas de
empreendedores que da sua experiência profissional decidem criar o seu
próprio negócio”;

•

“Observa-se a sobrevalorização do empreendedorismo jovem face aos
restantes públicos. Existem iniciativas por parte de outros potenciais
empreendedores que encontram maior dificuldade de acesso a informação
quanto à existência das UAE e quanto aos serviços prestados pelas mesmas”.

Quando questionados sobre as lacunas que encontram na oferta de serviços
prestados pelas UAE face às necessidades do tecido empresarial, a maior parte dos
entrevistados aborda duas questões genéricas: a necessidade de desenvolver
actividades que fomentem e facilitem o empreendedorismo na região e a necessidade
de desenvolver as UAE já existentes para um processo de especialização, de modo a
que estas desenvolvam uma oferta especializada e personalizada para os projectos
que acompanham:
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•

“É necessário especializar a oferta de espaços de incubação de acordo com as
especificidades de determinados sectores, de forma a criar condições
efectivas de apoio e de forma a não existir sobreposição de serviços”;

•

“É essencial informar o público potencial da existência de entidades de apoio
ao empreendedorismo e desenvolver os serviços, adequando-os às
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necessidades específicas de cada uma das iniciativas – personalização dos
serviços.”

3.3.2.

Posicionamento da UAE e enquadramento da actividade

Neste domínio procurou-se
procurou obter informação relativamente ao posicionamento das
UAE no mercado, de forma a aferir o seu grau de especialização da actividade.
Igualmente pretendeu-se
pretendeu
obter informação histórica quanto à evolução das
actividades da UAE, com o objectivo de traçar uma perspectiva
perspectiva evolutiva das
operações das entidades desde a sua criação até ao presente, bem como aferir quais
as definições estratégicas planeadas para o curto e médio prazo. De referir que,
que
aquando daa inventariação das UAE e recolha de dados através de inquéritos
inqué
colocados às mesmas,
mesmas verificou-se que as UAE pertencentes à amostra são
relativamente jovens e iniciaram a actividade há menos de 10 anos.
A generalidade dos entrevistados afirmou que aquando da criação da UAE não
foram definidos sectores de actividade específicos como limitação às empresas
entrantes. A especificação que seguiram dizia respeito, sim, à necessidades de serem
de base tecnológica:
•

“Empresas de base-tecnológica
base
sem terem de pertencer a um sector
específico.”

Um dos entrevistados levantou
levantou uma questão pertinente quanto ao risco de limitar as
empresas integrantes na UAE a sectores específicos, alegando que o enfoque da
UAE em determinadas actividades poderia levantar problemas de angariação de
empresas, caso não surgissem iniciativas suficientes para justificar o funcionamento
da mesma:
•

“Dada a localização e as características da zona envolvente, a especialização
da incubadora poderia não ser bem sucedida pela falta de procura que se iria
sentir devido à escassez de iniciativas empreendedoras.”
empree

Esta revelação coloca em contradição a sugestão de especialização feita pela
generalidade dos entrevistados,
entrevistados, mas que reflecte o âmago da questão das UAE: não
há dinamismo empreendedor suficiente que justifique uma especialização sectorial,
sob pena
ena das UAE não terem ocupação e consequentemente, não se autoauto
sustentarem. Assim, a questão da especialização acaba por ser uma declaração de
intenções que visa a transmissão de uma capacidade distintiva, mas que não passa
para a prática.
No entanto, quasee todas as UAE tinham, aquando a sua génese, uma lista de sectores
prioritários que variam de acordo com características próprias de cada uma das
entidades, tais como o tecido empresarial envolvente, as parcerias estabelecidas com
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as Entidades do Sistema Cientifico e Tecnológico Nacional, as parcerias com
empresas privadas, entre outras.
Relativamente ao sector têxtil, do calçado e vestuário, verificou-se que grande parte
das UAE entrevistadas, consideram-no como um sector alvo e de grande potencial,
mas do qual não têm surgido um número satisfatório de iniciativas:
•

“O sector têxtil foi sempre considerado um objectivo, mas até à data não
existem iniciativas deste sector na totalidade de empresas já instaladas.”

Apesar de inicialmente as UAE terem definido como alvo da sua actividade empresas
de base tecnológica, sem determinarem sectores de forma especifica, verificou-se que
no decorrer da actividade foram-se abarcando projectos e aparecendo tendências de
concentração de empresas posicionadas em determinados sectores. Na generalidade
das UAE assiste-se a uma convergência de empresas posicionadas no sector das TIC
(Tecnologias de Informação e Comunicação) e, em alguns casos, verifica-se um
número crescente de empresas nascentes em mercados relacionados com a eficiência
energética e ambiental e, construção sustentável:
•

“O sector das TIC continua a ser um objectivo, pela facilidade de
aparecimento deste tipo de iniciativas e por serem um meio de ocupação
eficiente dos espaços e serviços da entidade”;

•

“Existe uma tendência para o aparecimento de iniciativas de
empreendedorismo nas áreas de eficiência energética e de soluções de
construção sustentável”;

•

“Não é formal, mas as empresas que actuam na área de energias renováveis
são um sector privilegiado”.

Além da especialização sectorial, foi também objectivo percepcionar quais e de que
forma foram estabelecidos os critérios de admissão de novas empresas para
usufruírem dos serviços de apoio das UAE. De forma geral voltou a ser referida a
importância das novas empresas reunirem características que as permitam classificar
como sendo de base tecnológica. No entanto, foram realçadas outras características
que foram tidas em consideração no processo de avaliação de novos projectos: o
carácter inovador do projecto e/ou produto, a capacidade de desenvolvimento e
exploração de novas tecnologias e produtos, a viabilidade técnica, económica e
financeira e ainda o perfil dos promotores e as suas competências.
De acordo com a exposição de um dos entrevistados, o processo de selecção e
decisão dos projectos a integrar na UAE pode ser descrito como um processo
dinâmico onde se avaliam três dimensões fulcrais:
•
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“A avaliação de um projecto é um processo de avaliação triangular da
probabilidade de sucesso de acordo com três pilares:
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1. A Equipa:
quipa: o principal critério é a avaliação da capacidade da equipa
em implementar, monitorizar e gerir a ideia e o projecto, ter perfil
empreendedor e apresentar competências multidisciplinares, tanto
técnicas como de gestão;
2. O Projecto: as características
características inovadoras e a verificação previsional da
viabilidade técnica e económica, relacionada com o 3º pilar;
3. O Mercado: existência de níveis satisfatórios do potencial do mercado
de actuação, em termos nacionais, sendo também valorizada a
identificação de
de potencial de internacionalização dos produtos e
serviços”.
A importância do perfil e competências dos empreendedores foi referida de forma
sistemática pelos entrevistados, alegando que os casos de insucesso até agora
registados foram, na sua maioria, consequência
consequência de lacunas ao nível do perfil do
empreendedor e da incapacidade de gestão por parte dos promotores, mais do que a
falta de adequação da oferta aos mercados, que é a segunda dimensão apontada
como razão de insucesso das iniciativas:
iniciativas
•

“Grande parte dos casos de insucesso até agora registados resultou da falta de
competências de gestão por parte dos promotores, mas também da falta de
adaptação das empresas à realidade de mercado”.
mercado”

Quando solicitados para indicarem casos de sucesso de empresas que já usufruíram
u
no passado ou usufruem actualmente dos serviços de apoio da UAE, os
entrevistados passam por enunciar grande parte, se não a totalidade, das empresas
instaladas. De facto, a juventude de algumas UAE não permite ainda que se
distingam casos de sucesso
sucesso de iniciativas, a não ser recorrendo ao mediatismo obtido
por algumas empresas. De uma forma geral, os entrevistados identificam como casos
de sucesso todas as iniciativas que iniciaram e continuam a sua actividade com mais
ou menos expansão:
•

“Pela jovialidade
vialidade das operações da incubadora e dos próprios projectos que
estão em fase de desenvolvimento, consideram-se
consideram se que todas as iniciativas que
se encontram ainda em actividade são casos de sucesso”.

Neste âmbito procurou-se
procurou
igualmente perceber quais os principais
incipais objectivos
estratégicos estipulados para as UAE no futuro próximo, evidenciando-se
evidenciando
duas
tendências de resposta, de acordo com a fase de desenvolvimento em que se
encontrava a UAE:
Por um lado, as UAE com início de actividade mais recente estipulam como
principal objectivo alcançar auto-suficiência
auto suficiência da entidade, através da geração de
recursos suficientes, e em segundo plano o desenvolvimento dos serviços
existentes e o lançamento de novos de acordo com as necessidades que
diagnosticaram com os primeiros projectos abarcados:
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•

“Continuar os esforços de angariação de projectos para se instalarem na
incubadora, de forma a rentabilizar a actividade e auto-suficiência da entidade
e garantir a auto-suficiência da incubadora, através da geração suficiente de
recursos para fazer face aos custos”;

•

“Desenvolver os serviços já existentes e apostar no desenvolvimento de
serviços de apoio às empresas relacionados com consultoria especializada nas
áreas de gestão e comunicação, como por exemplo: coaching, mentoring,
estratégia e web design”.

Por outro lado, as UAE que se encontram num estádio de maior maturidade
estipulam como objectivos prioritários a manutenção do equilíbrio já encontrado,
apostando agora no desenvolvimento de novos serviços de apoio às empresas e
no desenvolvimento de acções para proactivamente desencadearem iniciativas de
empreendedorismo na região:
•

“Continuar a procurar e apoiar novos projectos de mais-valia e assegurar a
rotatividade das empresas dentro da capacidade já instalada da incubadora,
simultaneamente ao desenvolvimento e lançamento de novos serviços de
apoio às empresas”;

•

“Intensificar iniciativas de fomentação do empreendedorismo junto dos
públicos com potencial”.

Concluiu-se que nenhuma das posturas revela a concretização da especialização, seja
sectorial ou de outra natureza, nem tão pouco a internalização de funções prestadas
actualmente por parceiros externos nos serviços de apoio às empresas incubadas. A
auto-sustentabilidade e a reposição das empresas incubadas que saem, são as
principais preocupações das UAE.

3.3.3.

Políticas de dinamização

Neste temática, o objectivo é perceber de que forma as UAE organizam e gerem a
sua carteira de parcerias, identificando quais as principais políticas de dinamização
que estão presentes nas suas actividades, de forma mais ou menos planeada.
Quanto ao desenvolvimento de actividades de divulgação da UAE no âmbito de
captação de novos projectos, verificou-se que este não é um ponto de especial
enfoque no momento actual e, como tal, não representa um grande peso no
orçamento das actividades da UAE. De facto, a maior parte dos entrevistados expôs
que antes do inicio de actividade da UAE foram efectuadas iniciativas de divulgação
e captação de forma que o inicio de actividade da UAE coincidisse com o inicio da
prestação dos seus serviços a empresas.
Actualmente, contudo, para além da concepção de algum material de marketing
institucional (ex: brochuras e folhetos), as acções de marketing promocional limitam62
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se à realização e participação de eventos
eventos pontuais ligados ao empreendedorismo.
Mais do que um dos entrevistados referiu a importância da rede de relações no que
diz respeito à promoção da imagem e dos serviços da UAE:
•

“Antes da inauguração efectuou-se
efectuou se um grande esforço de preparação dos
serviços
ços da incubadora e na angariação de iniciativas a incubar – essa foi a
principal fase de acções de divulgação da UAE e dos seus serviços”;

•

“As actividades de promoção da incubadora resumem-se
resumem se à participação em
programas de incentivo ao empreendedorismo junto
junto da comunidade mais
jovem e qualificada: Entidades de ensino superior, técnico-profissional
técnico
e
secundário”;

•

“Actualmente, e face à maturidade e conhecimento da entidade e dos serviços
prestados, a promoção institucional passa agora pela prestação de serviços
serv
e
satisfação dos promotores com os mesmos, de forma que estes sejam os
principais agentes de disseminação para os potenciais entrantes – estratégia
do passa a palavra”.
palavra”

Relativamente à existência de parcerias com Entidades do Sistema Cientifico e
Tecnológico, verifica-se
se que na generalidade dos casos é dada uma especial relevância
a estas parcerias e das sinergias que daqui advêm e poderão advir. Na verdade, muitas
das UAE têm na sua estrutura social ESCT como sócios fundadores, sendo
igualmente de referir
erir as UAE pertencentes à amostra que fazem parte da rede
PortusPark, e realçam a importância desta entidade no seu funcionamento:
funcionamento
•

“A UAE aposta no estabelecimento de protocolos de cooperação com várias
entidades do Ensino superior, técnico-profissional
técnico
e secundário da Região”;

•

“Existe uma grande proximidade com a Universidade, que faz parte da
estrutura societária da UAE e usufrui das parcerias resultantes da Rede
Portuspark, da qual a UAE faz parte”.
parte”

Quanto às sinergias resultantes das parcerias com ESCT,, os entrevistados referem
três dimensões: i) a angariação de novos projectos resultantes de actividades
desenvolvidas no seio dos centros de investigação das Entidades Cientificas (spin-off
(spin
universitários); ii) o apoio na prestação de serviços especializados recorrendo aos
recursos que estas entidades podem disponibilizar às empresas que se encontram
associadas às UAE; e, iii) a possibilidade das empresas às quais prestam apoio,
apoio
acederem a uma rede de contactos mais alargada:
•

“O estabelecimento de parcerias com entidades de relevância do SCT permite
também aumentar a competitividade da Incubadora na angariação de novos
projectos”;

•

“As empresas instaladas podem aceder a recursos da rede de parcerias
estabelecidas por esta: acesso a serviços especializados
especializados de I&DT, consultoria
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especializada e às iniciativas de promoção colectiva desenvolvidas dentro da
rede de parceiras estabelecidas”;
•

“A possibilidade de partilhar uma rede de contactos comum permite a
facilitação de interacção das empresas associadas aos diversos parceiros,
facilitando dinâmicas sinergéticas entre elas”.

Apenas uma das UAE da amostra referiu que as parcerias com as entidades do SCT
não se revelam de especial importância na prossecução dos seus objectivos. Esta
revelação encontra-se em linha de conta com a natureza diferenciada desta UAE que
aposta na angariação de projectos fora dos públicos alvo das restantes UAE da
amostra:
•

“A UAE tem parcerias com várias ESCT. No entanto, não consideramos que
estas tenham sido relevantes para o crescimento da actividade da incubadora
ou mesmo para o aparecimento de iniciativas de empreendedorismo”.

Quanto a alianças estratégicas junto de outras entidades prestadoras de serviços
complementares para as actividades das empresas, na generalidade as UAE apostam
no estabelecimento de parcerias junto de Bancos, Seguradoras e outros fornecedores
de serviços especializados relacionados com a certificação e consultoria especializada.
Estas alianças estratégicas são efectuadas pela UAE para que esta possa não só
mediar o contacto entre as empresas e as entidades referidas, como também facilitar
o acesso a determinados serviços a um custo mais reduzido às empresas instaladas:
•

“A UAE detém uma carteira de parcerias com empresas que prestam serviços
de suporte que se revelam cruciais para o desenvolvimento das actividades
das empresas nascentes: Bancos, Seguradoras, Empresas mediadoras de
Certificação de Higiene e Segurança, entre outros”;

•

“A UAE tem sempre um papel activo na mediação das relações estabelecidas
entre estes prestadores de serviços e as empresas instaladas, de forma a
aumentar o poder negocial destas empresas na aquisição de determinados
serviços”.

Quanto a parcerias estabelecidas com organismos governamentais ou municipais,
verifica-se que na generalidade das UAE existe uma relação estreita com as autarquias
da sua localização e, em linhas gerais, estas UAE surgem muitas vezes por vontade
dos organismos de governo local e regional no âmbito de aumentar a
competitividade do tecido empresarial da região:
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•

“Existe uma relação estreita com a Câmara Municipal e com todas as
empresas municipais. Esta estreita relação permite uma coordenação de
acções muito vantajosa para o município e para as empresas aí instaladas”;

•

“Assiste-se a uma relação muito íntima entre os objectivos, recursos e
planeamento das actividades da UAE e dos organismos municipais”.
Diagnóstico das competências e valências de apoio ao empreendedorismo

Relativamente ao papel desempenhado pelas
pela UAE na aproximação das empresas
instaladas e no estabelecimento de relações entre elas, verifica-se
verifica se que os entrevistados
ent
não só valorizam, como também dinamizam o networking entre as empresas. Para tal,
aposta-se
se na oferta de espaços comuns que proporcionem o encontro das empresas e
facilitem o estabelecimento de contactos informais. Adicionalmente, são planeadas
iniciativas formais e periódicas onde são criados espaços de discussão que permitam
um debate entre as empresas relativamente a problemas comuns e se crie um espírito
de entreajuda:
•

“É necessário proporcionar condições para a interacção das empresas que
estão
tão instaladas na incubadora. A primeira das medidas tomadas nesse
sentido é a disponibilização de espaços comuns como o bar e zonas de lazer.
Apesar de passivas, estas iniciativas parecem ter repercussões muito
positivas”;

•

“Estão programadas reuniões periódicas
periódicas com todas as empresas aqui
instaladas e a nossa equipa, onde se procede à auscultação das empresas para
o desenvolvimento dos serviços da incubadora, mas onde também se
procuram discutir as dificuldades e desafios que cada entidade está a passar”.

Naa generalidade dos casos, os entrevistados afirmam ter conhecimento de que as
empresas estabelecem relações comerciais e de cooperação entre si, especialmente
quando as suas actividades são complementares. No entanto, a totalidade dos
entrevistados afirma que estas relações são estabelecidas entre as empresas, tendo a
UAE um papel passivo:
passivo
•

“Existem alguns projectos conjuntos e são estabelecidas relações comerciais
entre elas, mas não existe interacção da incubadora nestes relacionamentos”;

•

“A ocorrência de relações comerciais entre as empresas instaladas é bastante
frequente, uma vez que estas apresentam ofertas complementares”;

•

“O papel da incubadora passa por observadora e propiciadora de encontros
informais e formais entre as empresas instaladas, não se envolvendo
envolvendo com a
actividade comercial da empresa”.

Quando questionada sobre a principal vantagem competitiva da UAE face à restante
oferta que conhecem do mercado, a maioria das entidades refere a sua rede de
contactos e parcerias como a maior vantagem que podem oferecer às empresas.
Foram também mencionadas a localização das instalações, a competência técnica da
equipa e as condições e serviços que a UAE oferece como mais-valias
mais
para as
empresas:
•

“Uma rede de networking muito diversificada”;

•

“O espaço, as competências
competências da equipa, a rede de contactos e a personalização
no tratamento a cada uma empresas”;
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•

3.3.4.

“As condições e localização dos espaços e a rede de contactos da qual podem
usufruir”.

Estrutura Organizacional

Neste domínio pretendeu-se percepcionar se a estrutura e características da equipa de
Recursos Humanos da UAE se adequa aos objectivos estipulados pela entidade,
assim como perceber se esta é uma característica comparável entre as UAE.
Em todas as UAE entrevistadas verificou-se que o número de recursos humanos
afectos à prestação de serviços às empresas varia entre um a cinco colaboradores e
que as áreas funcionais são: administração, serviços de apoio e secretariado, existindo
em alguns casos uma terceira área relacionada com a avaliação de projectos e
prestação de apoio no âmbito da gestão da entidade e das empresas.
Quando são necessários serviços especializados para os quais os recursos internos
não estejam capacitados, a generalidade das UAE entrevistadas recorre à
subcontratação de entidades terceiras, evitando desta forma aumentar os custos fixos
da entidade:

3.3.5.

•

“Face aos serviços actualmente oferecidos pela entidade, a equipa actual é
suficiente para o desenvolvimento das actividades. Quando é necessário
recorremos a serviços especializados”;

•

“Os serviços subcontratados que são solicitados com maior frequência são as
acções de formação que ocorrem nas nossas inalações.”

Serviços de Apoio

Dentro deste tema, pretendeu-se obter informação sobre quais os serviços de apoio
chave prestados pelas UAE e, novamente, se estes serviços são de certa forma
comparáveis entre elas. Adicionalmente, pretendeu-se averiguar se já existem ou se as
UAE pretendem criar serviços de base tecnológica, como por exemplo espaços com
equipamento laboratorial e/ou de I&D para uso das empresas.
Quando questionados sobre os serviços mais relevantes prestados pela UAE,
verificou-se que a resposta é unânime e incide em três áreas: i) serviços de recepção e
secretariado; ii) cedência de espaços para arrendamento e para eventos; e, iii) acesso
facilitado à rede de contactos da UAE. Adicionalmente, é destacado por algumas
entidades o apoio prestado na elaboração do Plano de Negócios e o
acompanhamento, aconselhamento e orientação prestado às empresas sobretudo na
fase de arranque destas, assim como o apoio e mediação aquando da contratação de
serviços especializados.
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Quando questionados se estão a ser planeados novos serviços a oferecer pela UAE,
UAE
não se obtiveram respostas concretas por parte da generalidade dos entrevistados.
Uma ou outra,
tra, excepcionalmente, referiu a possibilidade de desenvolver serviços de
modo a dotar os promotores com competências de gestão e no estabelecimento de
uma central de compras comum a todas as empresas apoiadas:
•

“É nossa intenção desenvolver competências internas
internas na UAE no âmbito da
consultoria especializada nas áreas de gestão e comunicação, como por
exemplo coaching, mentoring,
mentoring estratégia e web design”;

•

“Um dos objectivos estratégicos da UAE e que se encontra já em estado
embrionário é a implementação e gestão
gestão de uma central de compras, sendo
este um novo serviço a oferecer inicialmente às empresas aqui instaladas e a
outras empresas que se queiram associar”.
associar”

Quanto aos serviços especializados de base tecnológica, a maior parte das UAE não
possui nem tem como
mo objectivo desenvolver internamente estas capacidades.
capacidades Para a
generalidade das UAE estes serviços estão disponíveis no mercado e a sua função
passa por se apresentar como mediador e facilitador do acesso das empresas a estes
serviços. Em alguns casos, foi
fo referido que as instalações das UAE estão preparadas
para abarcar projectos laboratoriais nos casos em que um promotor pretenda fazer
investimento em equipamento laboratorial e utilizar essas instalações.
Em apenas uma das entrevistas foi referida a existência
existência de um laboratório equipado
para uma determinada área de actividade. No entanto, esse laboratório nunca foi
utilizado:
•

“Não detemos essas condições internamente, mas facilitamos o acesso a
meios disponíveis na rede de parcerias”;

•

“Não existe intenção de aumentar os serviços em termos de equipamento e
serviços laboratoriais. Vamos continuar a recorrer aos nossos parceiros que
detêm já essas condições e são especializados no apoio às empresas nesse
sentido”;

•

“Não temos equipamento laboratorial, no entanto
entanto existem espaços na
incubadora com condições de raiz para a implementação de laboratórios,
caso as empresas o pretendam”;

•

“Existe um laboratório com características específicas para uma determinada
actividade, fruto de um projecto de arranque da incubadora
incubado que não se
concretizou. Este laboratório está disponível mas não é utilizado”.
utilizado”
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4
Levantamento das start-up
up
e iniciativas de
empreendedorismo corporativo
de base tecnológica existentes
na região Norte e orientadas
para a Fileira da Moda

Durante o período de pesquisa que decorreu de Novembro de 2010 a Maio de 2011
foram identificadas 433 empresas com um perfil adequado para inclusão no presente
estudo: 8 start-up e 35 outras empresas com iniciativas
ciativas relevantes de
empreendedorismo corporativo (conceito explicado na sub-secção
secção “Critérios de
Selecção das Empresas” da secção “Metodologia” deste documento).
documento)
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Tabela 13 - Iniciativas Start-up
Start-up
WE ADAPT - INCLUSIVE DESIGN AND
ENGINEERING SOLUTIONS, LDA.

NEW TEXTILES, LDA.

BIODEVICES - SISTEMAS DE ENGENHARIA
BIOMÉDICA, S.A.

ECOTICKET, LDA.

KBRINKA - UNIPESSOAL, LDA.

SAKPROJECT

NANOLAYER COATING TECHNOLOGIES,
LDA.

ALTA VISIBILIDADE - PRODUTOS PARA
SEGURANÇA, LDA.

Fonte: Multisector

Tabela 14 - Iniciativas de Empreendedorismo Corporativo
EMPREENDEDORISMO CORPORATIVO
TEARFIL - MALHAS E VESTUÁRIO, S.A.

CABOPOL - INDÚSTRIA DE COMPOSTOS, S.A.
KYAIA - FORTUNATO O. FREDERICO & Cª,
LDA.
FITS - ALL ORTHOPEADICS, LDA.

DEVAN - MICROPOLIS, S.A.
TRICELA - EMPRESA TÊXTIL, LDA.
NG WEAR - NOVA GERAÇÃO - TÊXTEIS
TÉCN., UNIPESSOAL, LDA.
IMPETUS PORTUGAL - TÊXTEIS, S.A.

IRMÃOS VILA NOVA, S.A.

VILLAPELPOS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA
TÊXTIL, S.A.

CRISPIM ABREU & Cª, LDA.
TMG-TECIDOS PLASTIF. E OUTROS REVEST.
P/ A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL S.A.
QUINTAS & QUINTAS-OFFSHORE SISTEMAS
DE AMARRAÇÃO S.A.
FISIPE - FIBRAS SINTÉTICAS DE PORTUGAL,
S.A.

A. SAMPAIO & FILHOS - TÊXTEIS, S.A.

TERMOLAN - ISOLAMENTOS ACÚSTICOS, S.A.

ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO, S.A.
ATLANTA - COMPONENTES PARA CALÇADO,
LDA.
BARCEL COM - IMP. EXP. TÊXTEIS, S.A.
BIOTREND - INOVAÇÃO E ENGENHARIA EM
BIOTECNOLOGIA, S.A.
COLTEC - NEVES & COMPANHIA, LDA.

ALBINO DIAS DE ANDRADE, LDA.

P & R - TÊXTEIS, S.A.
TÊXTEIS PENEDO, S.A.

FAPOMED, S.A.
PETRATEX CONFECÇÕES, S.A.
SAFINA, LDA.
FIORIMA, S.A.

DAMEL - CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, LDA. FITEXAR - FIBRAS TÊXTEIS ARTIFICIAIS, S.A.
FOOT BY FOOT - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LECTRA PORTUGAL - SOLUÇÕES DE ALTA
LDA.
TECN. PARA INDÚSTRIA, LDA.
GULBENA TÊXTEIS, LDA.
LMA - LEANDRO ARAÚJO, LDA.
INVESTCORTE - COMPUTADORES E
SISTEMAS, S.A.

Fonte: Multisector
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4.1.1.

Notas metodológicas

De acordo com a metodologia definida e à semelhança das acções de recolha de
dados primários efectuado com as UAE, foi solicitado às empresas da
d amostra que
respondessem a um inquérito disponível online.
Após a primeira solicitação de resposta, contou-se
contou se apenas com a colaboração de 2
empresas, dado que ilustra a dificuldade na obtenção de informação por parte do
tecido empresarial da Fileira da Moda. De modo a contornar este obstáculo, foram
efectuadas várias acções de insistência: telefonemas de follow up,
up pesquisa dos
contactos (interlocutores) mais adequados para solicitação de informação, reenvio de
e-mails
mails direccionados e abordagem presencial
presencial durante a ocorrência da iniciativa
Modtíssimo 2011.. Não obstante os esforços efectuados para a obtenção da
informação, da totalidade dos 44 pedidos realizados apenas foram obtidas 18
respostas.
Um número de respostas mais elevado enriqueceria as conclusões
conclus
do presente
estudo, mas verifica-se
se que as respostas obtidas contêm qualidade informativa e
permitem a satisfação dos objectivos deste estudo de caracterização das iniciativas de
empreendedorismo de base tecnológica na Fileira da Moda da Região Norte.
O inquérito encontra-se
encontra se estruturado de acordo com 4 dimensões definidas como
fundamentais para a concretização dos objectivos do presente estudo:
1. Identificação e características gerais das empresas;
2. Relação da empresa com as Unidades de Apoio ao Empreendedorismo;
Empreended
3. A empresa e a inovação;
4. Marketing e Organização.

4.1.2.

Identificação e características gerais das
da empresas
empresa

Nesta secção do inquérito pretendemos obter informação de caracterização das
empresas e testar se estas características poderiam sobredeterminar as
a respostas em
outras dimensões da análise. Adicionalmente, dado que a amostra se estratificou
claramente entre start--up
up e iniciativas de empreendedorismo corporativo, pretendeupretendeu
se aferir a existência de características comuns/divergentes que justificassem análises
adicionais.
Uma das primeiras características a analisar será o ano de início de actividade das
empresas que constituem a amostra.
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Gráfico 7 - Ano de início de actividade

Fonte: Multisector

Em termos agregados, verificou-se que a maior parte das empresas indica uma data
de início de actividade posterior ao ano 2000, o que acontece com as 2 start-up da
amostra. A maioria das iniciativas de empreendedorismo corporativo indica datas de
inicio de actividade compreendidas no intervalo de 1991-2000.
Na amostra recolhida, as iniciativas de empreendedorismo corporativo de base
tecnológica são menos frequentes em empresas mais antigas.
Para melhor aferição do estágio de maturidade das empresas foi solicitada a selecção
de mais características gerais, designadamente: “Forma jurídica”, “Capital social”,
“Número de colaboradores” e “Volume de negócios do ano de 2010”.
Gráfico 8 - Forma jurídica

Fonte: Multisector
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Gráfico 9 - Capital Social

Fonte: Multisector
Gráfico 10 - Volume de negócios 2010

Fonte: Multisector
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Gráfico 11- Número total de colaboradores

Fonte: Multisector

As 2 iniciativas start-up classificam-se como Sociedades por quotas, ambas com um
capital social compreendido entre 25.000€ e 100.000€, apresentando um volume de
negócios incluído nos intervalos mais reduzidos (“até 200.000 €” e “de 200.000 € 500.000 €”), o que se verifica também no número de colaboradores (“Menos de 5” e
“Entre 5 e 9”). Estas são características expectáveis em empresas que iniciaram a sua
actividade há menos de 7 anos e que se encontram numa fase de arranque de
actividade.
Do lado das iniciativas de empreendedorismo corporativo verifica-se uma
predominância de entidades sob a forma jurídica de “Sociedade por quotas”,
existindo dois casos de “Sociedade Unipessoal”. Ambas as sociedades unipessoais
são geridas por indivíduos que detêm, de forma particular ou em sociedade, empresas
no sector TCV e que após a identificação de uma oportunidade de negócios lançaram
uma nova iniciativa empresarial em nome individual. Estas iniciativas incluem-se no
conceito de empreendedorismo corporativo podendo-se denominar como spin-off
empresariais.
Quanto às empresas classificadas como “Sociedades Anónimas” verifica-se que são
aquelas que se posicionam nas classes mais elevadas das características “Volume de
negócios em 2010” e “Número de funcionários”, encontrando-se estas empresas na
sua quase totalidade inseridas em grupos empresariais (à excepção de apenas 1 das 6).
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Gráfico 12 - Principais razões que motivaram a criação da
empresa

Fonte: Multisector

Numa das questões colocadas às empresas pretendia-se
pretendia se identificar quais as razões
que levaram à criação da empresa, esperando-se
esperando se encontrar uma elevada disparidade
nas respostas das iniciativas de empreendedorismo corporativo e start-up.
start
No entanto
verificou-se
se que ambas as spin-off foram para explorar uma tecnologia nova, um dos
principais motivos apresentados pelas iniciativas de empreendedorismo corporativo.
Para aferir a complexidade organizacional das empresas e observar quais
qu
as
competências core de empresas
em
de base-tecnológica inseridas no sector TCV, foi
disponibilizada uma lista com as áreas de competências standard de uma cadeia de
valor e foi solicitado aos inquiridos a identificação de quais se encontram
internalizadas.

Áreas de
competência interna

Tabela 15 - Áreas de competência internas

Empreendedorismo
Corporativo
5

Design & Moda

Start-up
2

Produção

11

0

Logística

10

2

Assistência Técnica Pós-venda

11

2

Investigação e Desenvolvimento

13

2

Comercial/Marketing

15

2

Fonte: Multisector
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A totalidade das empresas identifica como competências internas a realização de
actividades de Investigação & Desenvolvimento, sendo este um resultado esperado,
uma vez que a amostra pressupõe que as empresas sejam de base tecnológica. Mais
adiante verifica-se que, apesar de existirem estas competências internas, a quase
totalidade das empresas coopera com entidades externas para o exercício das
actividades de I&D (essencialmente com ESCTN).
Outro dado relevante consiste na afirmação das empresas quanto à internalização de
actividades de Marketing e Comercial, o que se revela importante pois indica que as
empresas são responsáveis pelo posicionamento e transacção dos seus produtos no
mercado.
As restantes competências apresentam uma menor concentração de empresas,
provavelmente por serem menos aplicáveis à totalidade dos modelos de negócio.
Veja-se o caso do Design & Moda que apenas é uma área de competência relevante
em empresas direccionadas para consumidores finais. Nas empresas mais a montante
na fileira esta actividade passa a não fazer sentido, sendo mais relevantes as áreas de
Logística e Produção.
A totalidade das empresas afirma apostar na oferta de produtos próprios (isto é,
desenvolvidos por meio de aplicação de recursos I&D internos) com 15 das 18
empresas a indicar que estes produtos representam mais de 50% da totalidade da
actual facturação. No caso das start-up falamos em 100% da facturação resultante da
transacção de produtos próprios.

4.1.3.

Relação da empresa com as UAE da região

Face aos objectivos do estudo, uma das dimensões exploradas pelo inquérito
consistiu na caracterização do relacionamento com as UAE a que recorrem,
procurando aferir como e se recorrem aos seus serviços, com que frequência e quais
as mais-valias que estas entidades apresentam ou poderão vir a apresentar para o
desenvolvimento das actividades das empresas. Note-se que aqui o termo de UAE
não corresponde apenas a incubadoras mas a outras entidades como Centros
Tecnológicos e ESCT.
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Tabela 16 - Serviços das UAE a que as empresas recorrem

Serviços das UAE a que as empresas recorrem

Empreendedoris
mo Corporativo

Start-up

Apoio em actividades de I&D e Inovação

8

1

Serviços de consultoria

4

1

Formação de Recursos Humanos

5

0

Apoio na preparação de candidaturas a programas de incentivos às
empresas
Apoio
no registo de propriedade industrial

4

0

3

0

Apoio na elaboração do Plano de Negócios

1

1

Apoio no marketing institucional

2

0

Apoio jurídico

1

1

Apoio à internacionalização:nas transacções para mercados externos

1

1

Apoio na legislação inerente a mercados alvo internacionais

2

0

Serviços de recepção e secretariado básicos

0

2

Cedência/arrendamento de espaços para salas de reunião, conferências,
…
Divulgação das empresas instaladas e produtos e/ou serviços

0

1

0

1

correspondentes
Divulgação
das actividades científico-tecnológicas das empresas
instaladas
Facilitação do contacto com investidores institucionais e/ou privados

1

0

0

1

Facilitação do contacto com ESCT parceiras da UAE

0

1

Serviços de contabilidade

0

0

Apoio no registo da empresa

0

0

Apoio à internacionalização: Serviços de tradução

0

0

Fonte: Multisector

Das 18 empresas da amostra verifica-se
verifica se que 11 respondem afirmativamente à
questão: “Recorrem ou recorreram a serviços de UAE?”, sendo que as principais
entidades identificadas foram o CITEVE e o CENTI. Pela natureza dos serviços
prestados por estas entidades
entidades e pela especialização que demonstram no apoio às
empresas do sector TCV era já esperada a verificação da sua relevância.
Ambas as empresas start-up
star
são spin-off da Universidade do Minho, tendo nascido de
projectos de investigação aí desenvolvidos e usufruíram
usufruíram de serviços de incubação
(uma ainda permanece incubada). Em ambos os casos, o recurso a UAE é pois,
determinante para o seu sucesso.
Relativamente aos serviços a que recorreram verifica-se
verifica se uma elevada importância do
serviço “Apoio às Actividades de I&D e Inovação”. Para muitas empresas a
necessidade de recorrer a entidades externas para o desenvolvimento dos seus
produtos está fundamentada pelo elevado custo de aquisição de alguns equipamentos
de teste (custos estes que são mais elevados que os custos
custos de aquisição de serviços
externos) e pelas sinergias que podem ocorrer com a cooperação que, por norma,
resultam num acréscimo de valor aos produtos pela imputação de mais tecnologia e
conhecimento.
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Apesar de não ser tão requerido como o apoio às actividades de I&D e Inovação,
existem alguns serviços de apoio ao processo de internacionalização que também
apresentam uma frequência elevada de respostas, mais especificamente os serviços de
“Apoio na legislação inerente a mercados internacionais” e “Apoio nas transacções
internacionais”. Estes serviços estão relacionados entre si com a necessidade que as
empresas do sector têm de uniformizar os seus produtos de acordo com as
exigências técnicas de alguns mercados: etiquetagem, embalagem, composição
química, etc.
Quanto aos serviços básicos de recepção (serviços prestados por incubadoras)
constata-se que apenas as empresas start-up afirmam que usufruem ou já usufruíram,
sendo um resultado expectável visto que ambas foram alvo de incubação.
Os serviços de “Contabilidade”, “Apoio no registo da empresa” e “Serviços de
tradução” não apresentam qualquer ocorrência, dados que indicam que as empresas
não procuram nas UAE este tipo de serviços por uma de duas razões: i) a empresa
detém capacidade interna para o desenvolvimento de tais actividades ou ii) a empresa
recorre a outra tipologia de entidades especializadas.

4.1.4.

A empresa e a inovação

Nesta secção do inquérito foram colocadas questões que permitiram obter
informação quanto à capacidade inovadora da empresa e o grau de internalização das
actividades de I&D e inovação.
Uma das primeiras questões colocadas está relacionada com o grau de independência
da empresa na realização de actividades de I&D. Para tal foi dada a alternativa da
empresa seleccionar de entre as opções identificadas na tabela abaixo aquelas que
mais se adequam à sua realidade (existindo liberdade para a selecção de mais que uma
opção).
Tabela 17 - Realização de actividades de Investigação e
Desenvolvimento

Empreendedorismo
Corporativo

Start-up

Em parceria com Entidades do
Sistema Científico e Tecnológico

14

2

Internamente na empresa

10

1

Em parceria com outras empresas

2

1

Internamente noutra empresa do
Grupo

1

0

Fonte: Multisector
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Verifica-se
se que a quase totalidade das empresas realiza as actividades de I&D
conjuntamente com ESCTN, estes dados relevam a elevada importância que estas
entidades apresentam para as empresas na prossecução do seu objectivo de lançar de
novos produtos e serviços inovadores.
Apenas duas empresas seleccionaram unicamente a alternativa de “Internamente na
empresa”, e em ambas as ocorrências tratam-se
tratam se de empresas de grande dimensão
(comparativamente à média das empresas da amostra). Este dado corrobora que
empresas de maior dimensão apresentam uma maior facilidade de gerar e recorrer a
recursos que permitam a internalização integral das actividades de I&D.
Apenas 3 empresas seleccionaram a opção “Em parceria com outras empresas”,
indicando que a cooperação em
em I&D entre empresas não associadas não é frequente
no sector.
Quando questionadas quanto à existência de um Núcleo ou Departamento de I&D
na sua estrutura organizacional, verificou-se
verificou se que 12 das 18 das empresas respondeu
afirmativamente, incluindo as duas
dua start-up.. A inexistência de um Núcleo ou
Departamento de I&D formalizado é frequente quando se verifica que o número de
colaboradores afecto integralmente às actividades de I&D é inferior a 5.
Explorando os dados das entrevistas efectuadas, verifica-se
verifica que na maior parte dos
casos não existem colaboradores afectos de forma integral às actividade de I&D,
argumentando que as iniciativas de I&D surgem em contexto de trabalho pelos
profissionais especializados que se são considerados necessários para o exercício
exerc
de
funções extra I&D.
De notar que no caso das empresas start-up encontramos situações de sobreposição
de funções de I&D com as funções de gestão e comercial o que se explica pela
estrutura organizacional simples característica de uma empresa em fase de arranque.
Por outro lado, encontram-se
encontram se Departamentos e Núcleos de I&D em estruturas mais
complexas características de empresas com maior dimensão e maturidade.
Foi também solicitada a indicação se consideravam ter todos os meios técnicos
necessários às actividades de I&D. Surpreendentemente 7 empresas responderam
afirmativamente. Este resultado mostra respostas em sentido oposto às obtidas na
questão anterior, uma vez que apenas um número reduzido de empresas indica
desenvolver todas as suas actividades de I&D internamente. Quanto às lacunas mais
referidas pelas empresas, estas centram-se
centram se essencialmente na inexistência de
equipamento laboratorial de teste e controlo de qualidade (i.e. obtenção de
certificações de qualidade de produto).
Para aferição da dinâmica
nâmica das empresas no desenvolvimento de produtos ou serviços
e a colocação destes do mercado, foi solicitada a indicação do número de produtos
novos ou significativamente melhorados que foram desenvolvidos pela empresa nos
últimos 6 anos, assim como a indicação
indicação de quantos destes foram efectivamente
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introduzidos no mercado. Pretendemos aferir a eficácia da empresa em colocar no
mercado os novos produtos desenvolvidos.
Tabela 18 - Produtos desenvolvidos VS introduzidos

Produtos/serviços novos ou
significativamente melhorados
introduzidos no mercado nos últimos
6 anos

Produtos/serviços novos, ou significativamente melhorados,
desenvolvidos pela empresa nos últimos 6 anos
0a5
6 a 10
11 a 15
Mais de 15

Nº empresas

0a5

7

3

1

1

12

6 a 10

0

3

1

0

4

11 a 15

0

0

0

0

0

Mais de 15

0

0

0

2

2

Nº empresas

7

6

2

3

Fonte: Multisector

Verifica-se que 12 das 18 empresas indicam os mesmos intervalos para a dimensão
“Produtos desenvolvidos” e “Produtos introduzidos no mercado”. e este resultado
revela uma elevada eficácia por parte destas empresas nos esforços do
desenvolvimento e o lançamento desses mesmos produtos no mercado.
No entanto é interessante notar que existem casos onde o número de produtos
desenvolvidos ultrapassa em larga escala o número de produtos que as empresas
conseguem introduzir no mercado. Existem pelo menos 6 empresas que indicam
menor número de produtos introduzidos no mercado face ao número de produtos
desenvolvidos. Uma das empresas indicou desenvolver mais de 15 produtos mas que
apenas colocou no mercado menos de 5 produtos. Estas discrepâncias podem ser
consequência da natureza da actividade da empresa e dos seus produtos. Dada a
heterogeneidade das actividades que compõe a fileira é de esperar que se registem
diferentes níveis de eficácia entre o desenvolvimento dos produtos e a sua colocação
efectiva no mercado.
Quanto às start-up obtivemos os seguintes resultados:
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•

Uma indica ter desenvolvido 0-5 produtos nos últimos 6 anos e refere que
introduziu no mercado um número incluído nesse mesmo intervalo;

•

Outra indica que desenvolveu entre 6-a 10 produtos nos últimos a6 anos,
mas apenas introduziu menos de 5 produtos no mercado.
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Gráfico 13 - Representatividade das despesas em I&D face ao
montante total de despesas

Fonte: Multisector

Um dos indicadores que melhor figura a intensidade
intensidade das actividades de I&D das
empresas é a proporção dos custos incorridos no desenvolvimento destas actividades
face à totalidade da estrutura de custos das empresas.
De acordo com as respostas obtidas a maior parte das empresas que constituem
amostra indicam que os custos com I&D não ultrapassam os 10% do total. Não se
observa qualquer registo nas classes de “41 a 50%” ou “Mais de 50%”.
De referir que as start-up
start da amostra seleccionam ambas as opções de proporção de
custos de I&D mais elevadas, sendo uma delas a única que assinala a opção “31 a
40%”. Este resultado confirma a necessidade de investimento em I&D na fase
nascente de uma empresa de base tecnológica do sector.
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Tabela 19 – Actividades de I&D com maior representatividade
no total dos custos de I&D

Empreendedorismo
Corporativo

Nº de
empresas

Start-up

Realização interna de actividades I&D

16

2

18

Aquisição externa de I&D (contratação de
serviços científico-tecnológicos)

13

2

15

Aquisição de equipamento afecto à
actividade de I&D

10

2

12

Transferência de conhecimento externo
(transferência de tecnologia)

4

0

4

Actividades de Marketing

3

0

3

Formação

2

0

2

Fonte: Multisector

Além da proporcionalidade dos custos foi também sondada a composição destes
através do pedido de identificação das actividades com maior representatividade nos
custos totais de I&D. Foi solicitado aos inquiridos a identificação das 3 mais
importantes de acordo com a realidade da sua empresa.
Relativamente às actividades de I&D mais dispendiosas constata-se a preponderância
dos custos nas actividades core (Realização interna de actividades I&D; Aquisição
externa de I&D e Aquisição de equipamento afecto à actividade de I&D) em
detrimento das actividades de suporte (Transferência de conhecimento externo;
Actividades de Marketing e Formação), o que se verifica quer para as iniciativas de
empreendedorismo corporativo, quer para as Start-up.
Realce-se que a realização interna de actividades de I&D é aquela que representa
maior importância para a totalidade das empresas da amostra.

4.1.5.

Marketing e Organização

Nesta secção foram efectuadas duas questões de resposta facultativa, uma
relativamente ao time-to-market médio e uma outra sobre as estratégias de market
research utilizadas para aferir qual o potencial de mercado de novos produtos a
desenvolver.
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Quanto ao time-to-market
market médio verifica-se que 6 das 15 empresas que responderam a
esta questão assinalam um período de 12 a 24 meses que decorre desde a ideia de
criação de um produto/serviços até à sua colocação no mercado.
De salientar que a maioria das empresas apresenta um time-to-market
market médio inferior a
1 ano, sendo que 5 das empresas afirma mesmo que o período é inferior a 6 meses,
contrastando com apenas um caso que indica que este período é superior a 2 anos.
Estes resultados evidenciam que a maioria das empresas
empresas que constitui esta amostra
apresenta ciclos de desenvolvimento do produto curtos. De ressalvar, no entanto,
que os resultados obtidos são indicativos de uma tendência mas não representativos
das empresas do sector TCV, uma vez que este sector apresenta
apresenta ciclos de produto
diversos, relacionados com a natureza da actividade e oferta da empresa.
Tabela 20 - Estratégias de Market Research utilizadas pelas
empresas

Empreendedorismo
Corporativo

Nº de
empresas

Start-up

Consulta/Sugestão dos colaboradores,
clientes ou outros stakeholders

9

1

10

Pesquisa interna com recurso às tradicionais
fontes de informação (ex: internet)

5

2

7

Procura profunda e alargada de novos
projectos

2

1

3

Desenvolvimento de produtos surge de
forma reactiva à concorrência

1

0

1

Não há processo de identificação de novas
ideias, estas são casuais

1

0

1

Estrutura e processo de captação de novas
ideias já implementados

1

0

1

Necessidade de criação de um novo
departamento de criação de ideias

0

0

0

Fonte: Multisector

Relativamente a estratégias de market reasearch foi solicitado aos inquiridos a
sinalização de quais as actividades que desenvolvem para obtenção de informação de
mercado.
A consulta dos stakeholders (ex: clientes e colaboradores) é uma das estratégias mais
utilizadas pela empresa, o que poderá
poderá ser explicado pela sua relação custo-eficácia
custo
.Esta estratégia não implica grande investimento por parte da empresa e permite
garantir a fidelização dos clientes. A segunda opção mais seleccionada – “Pesquisa
interna com recurso às tradicionais fontes de informação” – evidencia também uma
estratégia pouco dispendiosa, uma vez que a internet é uma ferramenta de aquisição
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de informação de excelência onde os custos financeiros e de tempo são quase
irrelevantes.
As restantes opções consistem em métodos de market research mais especializados e
que exigem uma maior entrega da empresa aquando do seu desenvolvimento,
levando menos empresas a seleccioná-las como estratégias utilizadas.
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Após a aplicação do questionário,
questionário, foram também efectuadas entrevistas presenciais
direccionadas às empresas de base tecnológica na Fileira da Moda, com o objectivo
de complementar e enquadrar alguns dos resultados obtidos na fase de recolha de
dados primários através de inquérito on-line.. Para o efeito, foram entrevistados
responsáveis de empresas de base tecnológicas posicionadas no sector têxtil, duas das
quais enquadradas na definição de start-up e outras duas integradas em iniciativas de
“empreendedorismo
empreendedorismo corporativo”,
corporativo de acordo com as definições estipuladas no
presente estudo.
Com a realização destas entrevistas foi possível obter informação relativamente às
características específicas das empresas, a sua relação com as UAE,
UAE assim como
diagnosticar a sua capacidade inovadora.
A informação
rmação recolhida foi alvo de uma análise de conteúdo que procura focar três
domínios chave para a prossecução dos objectivos do presente estudo:
•

Características e estádio de evolução das entidades entrevistadas;

•

Diagnóstico do relacionamento das empresas com
c
as UAE;

•

Diagnóstico da gestão da inovação da empresa.

4.2.1.

Características
entrevistadas

e

estádio

de

evolução

das

entidades

Na primeira fase das entrevistas procurou-se
procurou se obter informação qualitativa de forma a
conseguir identificar as suas principais características, tais como o estádio de
evolução, os produtos, o posicionamento de mercado e os objectivos estratégicos.
A generalidade das empresas entrevistadas está numa fase de arranque do negócio,
com excepção de uma delas cujo início de actividade ocorreu
ocorreu nos primeiros anos da
década de 90.. As três restantes iniciaram a sua actividade nos últimos sete anos.
Todas as empresas apresentam no seu portefólio produtos bastante diferenciados e
tecnologicamente avançados no sector têxtil, fruto do investimento
investimento em investigação e
desenvolvimento:
•

“Os nossos produtos inserem-se
inserem se nos têxteis técnicos e funcionais e são
todos eles desenvolvidos internamente”;
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•

“A empresa foi criada no sentido de aproveitar tecnologias já existentes no
Grupo”;

•

“A empresa nasceu como forma de aproveitar um esforço em investigação
científica na área do vestuário e da vontade de capitalizar esse esforço após a
identificação de uma oportunidade de mercado”;

•

“O core business da empresa centra-se na exploração de vários projectos de
investigação e desenvolvimento de têxteis com características técnicas que
permitem a sua aplicação na saúde”.

Uma outra característica que se encontrou em todas as empresas entrevistadas foi o
seu foco em nichos de mercado. , As características dos seus produtos procuram
satisfazer necessidades específicas desses mesmos mercados:
•

“O nosso objectivo inicial, e que se mantém, é satisfazer a procura existente
de têxteis com características técnicas e funcionais na área da saúde”;

•

“Actuamos num nicho de mercado de alto valor acrescentado”;

•

“O nosso posicionamento é claro: desenvolvemos vestuário adaptado a
pessoas com necessidades específicas”.

Quando questionadas sobre as suas actividades em mercados externos, verifica-se
que todas têm como objectivo a penetração dos mercados internacionais, onde os
nichos de mercado seleccionados atingem dimensões mais atractivas, alegando que
Portugal é um mercado limitado para capitalizar o investimento:
•

“Os produtos estão numa fase inicial de internacionalização. Aliás, verifica-se
uma maior atractividade no mercado internacional pelas características
funcionais dos nossos produtos”;

•

“Desde do inicio do processo de investigação que o mercado alvo era o
internacional, pelo facto de os nossos produtos se diferenciarem ao nível
mundial e por se considerar que o mercado nacional é de pequena dimensão
para a capitalização dos investimentos, não só dos efectuados no passado,
como também dos que planeamos efectuar no futuro”;

•

“Pelas características do produto sabemos que o mercado internacional é não
só um objectivo mas também uma necessidade”.

Em termos de objectivos estratégicos verifica-se um paralelismo entre as respostas
dos entrevistados quanto à necessidade de aumentar o volume de negócios, aumentar
a penetração nos mercados internacionais e a continuidade do investimento em
investigação e desenvolvimento dos produtos já existentes e no lançamento de
novos.
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•

“A empresa encontra-se
encontra se numa fase de análise do seu crescimento, tanto em
termos produtivos como em termos de produtos”;

•

“Todos os esforços da empresa estão concentrados no posicionamento do
seu negócio no mercado americano através do estabelecimento de parcerias
com agentes desse mercado a todos os níveis, começando pela investigação,
passando pela produção e culminando na distribuição e comercialização”;

•

“O objectivo central é o de posicionar de forma correcta os produtos no
mercado e aumentar exponencialmente o volume negócios através de uma
aposta em canais de distribuição adequados aos mercados alvo”;

•

“Um dos nossos objectivos
objectivos é a expansão do volume de negócios
internacional através da inauguração de novos mercados, assim como a
conquista de mais projectos de investigação que permitam o lançamento de
novos produtos”.

4.2.2.

Diagnóstico do relacionamento das empresas com a UAE

As questões efectuadas neste campo tiveram como objectivo aferir se as empresas
estabelecem relações com as UAE e caracterizar as relações existentes em termos de
satisfação, âmbito e expectativas.
Verificou-se
se que a totalidade das empresas mantém relações dinâmicas com mais do
que uma UAE, notando-se
notando uma maior importância das UAE que prestam apoio na
área de investigação de desenvolvimento.
•

“Pertencemos,, de uma forma mais ou menos activa, a acções colectivas
c
do
sector, e recorremos sobretudo a serviços de apoio técnico a áreas
específicas”;

•

“As actividades de I&D são concretizadas em coordenação com os meios
humanos os laboratoriais da Universidade do Minho”.
Minho”

Quando solicitadas para manifestarem a opinião
opinião sobre a adequação da oferta de
serviços por parte das UAE face às necessidades do sector têxtil da região, verifica-se
que a totalidade dos entrevistados responde
re
de forma afirmativa. Não obstante, são
enunciadas algumas falhas em termos de coordenação
coordenação e especialização dessa mesma
oferta.
•

“A oferta existe, o problema está na forma como está estruturada. Existe uma
falha na coordenação entre as UAE, verificando-se
se uma falta de
especialização nos serviços que cada uma presta”;
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•

“A gestão dos processos de apoio às empresas tem falhas de eficiência e a
maior parte destas falhas reside na falta de especialização dos serviços e,
consequentemente, da falta de especialização dos próprios recursos
humanos”;

•

“A oferta existe mas face aos recursos existentes poderiam desenvolver-se
muito mais os serviços já existentes e apostar na criação de novos”;

•

“Existem muitas entidades para o mesmo efeito, o que leva à sobreposição de
serviços”;

•

“As UAE têm uma ampla variedade de serviços úteis para o tecido industrial,
no entanto estes não estão muito divulgados junto das empresas”.

A avaliação dos serviços até agora adquiridos às UAE evidencia duas linhas de
avaliação diferentes entre as empresas incluídas na tipologia de empreendedorismo
corporativos e as star-up. As primeiras avaliam de forma mais positiva os serviços até
agora adquiridos, enquanto as segundas relatam opiniões menos positivas sobre a
experiência.
Empreendedorismo corporativo:
•

“Recorremos a serviços na área de desenvolvimento do produto e a
experiência tem sido positiva”;

•

“Recorremos às UAE sobretudo para apoio técnico em áreas muito
específicas de desenvolvimento dos produtos e tem havido uma boa
colaboração até ao momento”.

Start-up:
•

“A gestão dos processos de prestação de serviços apresenta algumas falhas,
nomeadamente ao nível de comunicação”;

•

“Estivemos numa incubadora durante algum tempo mas não correspondeu
às nossas expectativas, o que se deveu sobretudo à falta de dinamismo nas
actividades de fomento do networking”.

Outra das questões colocadas procurou identificar quais os serviços que as UAE
prestam actualmente e que as empresas consideram ser de mais-valia: com a
excepção de um dos entrevistados que frisou a importância da dinamização de
iniciativas de fomento ao networking, a resposta foi unânime quanto à importância dos
serviços relacionados com o desenvolvimento de produtos.
•
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“O apoio ao desenvolvimento de produtos e a certificação dos mesmos é
sem dúvida o serviço a que mais recorremos e aquele que mais-valia tem para
a empresa no momento”;
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•

“No momento,
mento, a empresa não tem recursos internos para desenvolver a
totalidade de actividades de I&D necessárias para o desenvolvimento de
produtos e o apoio nesta área tem sido crucial para o estabelecimento dos
negócios”;

•

“São relevantes os serviços técnicos que
que de outra forma a empresa não teria
capacidade para efectuar, como é o caso da realização de testes de controlo
de qualidade, uma vez que a empresa não tem meios para adquirir
equipamentos próprios para o efeito”;

•

“O networking potenciado pelas UAE resultou
tou numa rede de contactos
benéfica para a empresa”.

O custo-benefício
benefício dos serviços das UAE até agora adquiridos pelas empresas é
avaliado, na generalidade, de forma positiva. No entanto, um dos entrevistados
levantou uma questão quanto à estratégia de preço
preço praticada pelas UAE, mais
concretamente quanto à identificação do que realmente se está a remunerar.
•

“A relação custo - benefício dos serviços já adquiridos é positiva, se
compararmos os custos que a empresa teria se desenvolvesse essas
actividades internamente”;
inte

•

“A avaliação da relação custo - benefício depende sempre dos resultados em
concretização
ncretização do produto. Até à data a relação tem sido positiva, apesar de na
maioria das vezes não se perceber quais são os custos que estão associados
aos serviços a que recorremos”.

Quando questionadas sobre os serviços que gostariam de ver disponíveis nas UAE
verifica-se
se uma heterogeneidade das respostas, tendo sido referidos serviços no apoio
à actividade de I&D das empresas tais como a certificação de produtos ao nível
n
internacional, gestão de projectos de I&D e maior abrangência dos testes de
qualidade de produto:
•

“É necessário criar melhores condições para permitir o desenvolvimento das
actividades de I&D” (referindo-se
(referindo se especificamente às incubadoras);

•

“Há lacunas nos serviços de certificação de produtos de acordo com as
normas internacionais”;

•

“São necessários testes de produto mais heterogéneos e abrangentes”;

•

“Seria interessante para a empresa recorrer a serviços de apoio na gestão de
projectos de I&D”.
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4.2.3.

Diagnóstico da gestão da inovação da empresa

Outros dos objectivos das entrevistas está relacionado com a obtenção de
informação sobre a gestão da inovação levada a cabo pelas empresas, identificando a
existência ou não de uma estrutura formal da área de I&D, quais os recursos que
estão afectos a esta actividade, assim como perceber se existem parcerias na área de
I&D e em que âmbito é que estas se formalizam e exercem actividades.
Relativamente aos recursos humanos afectos às actividades de I&D das empresas,
verifica-se que todas elas ou têm pelos menos um colaborador integralmente
dedicado a estas actividades ou mais que um, mas afectos de forma parcial. Quanto
às competências técnicas destes recursos humanos, verifica-se que existe uma
predominância da engenharia têxtil como área de especialização, detida pelo menos
por um dos colaboradores.
•

“Dois dos nossos colaboradores estão afectos integralmente à área de I&D
no desenvolvimento de produto”;

•

“Temos dois colaboradores afectos às actividade de I&D, um dos quais com
especialização na área da engenharia têxtil e o outro com especialização na
área de saúde clínica”;

•

“Não temos recursos humanos totalmente afectos à área de I&D, estando
esta actividade disseminada em determinados colaboradores com
competências, sendo um destes especializado em engenharia têxtil e de
materiais”;

•

“As actividades de I&D são efectuadas por dois colaboradores de forma
informal: um deles tem formação em engenharia têxtil e o outro em
medicina”.

Quando requerido aos entrevistados para identificarem as principais lacunas e pontos
fortes da área de I&D das empresas verifica-se uma consonância na identificação dos
pontos fracos como sendo o elevado custo da actividade de I&D aliado à inexistência
de equipamentos necessários a estas actividades e à falta de experiências da gestão da
actividade de I&D:
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•

“Os custos de desenvolvimento de produtos são elevados, daí ser mais
eficiente a externalização de algumas fases do processo de I&D”;

•

“Não temos instalações com equipamento de confecção para os protótipos,
sendo necessário subcontratar estes serviços a outras empresas”;

•

“É uma lacuna da empresa a ausência de uma estrutura interna permanente
de I&D e falta de experiência na gestão de projectos de I&D”.
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Quanto aos pontos fortes, os entrevistados referem
referem as características inovadoras dos
produtos, a capacidade de desenvolvimento instalada na empresa e a rede de
parcerias de I&D já estabelecidas.
estabelecida
•

“Existe um forte dinamismo criativo na empresa que permite o
desenvolvimento constante de novos produtos”;
produtos”

•

“A empresa tem uma forte capacidade de gestão da rede de contactos na área
de I&D e em várias áreas”;

•

“A equipa responsável pelas actividades de I&D é fortemente motivada e as
parcerias até agora estabelecidas tem tido um forte impacto na capacidade
inovadora
adora da empresa”.

Ainda neste âmbito procurou-se
procurou se perceber se existem parcerias tecnológicas
formalmente estabelecidas com impacto nas áreas de I&D e de que forma este
relacionamento é gerido pelas empresas, tendo-se
tendo se verificado que estas parcerias são
uma realidade nas quatro empresas entrevistadas.
•

“Temos uma relação muito próxima com o CENTI que intervém na área de
desenvolvimento de novos produtos e nos processos de teste de produtos,
produtos
antes do seu lançamento no mercado”;

•

“As actividades de I&DT são levadas
levad s a cabo com recursos humanos e
materiais da Universidade do Minho e este relacionamento é regular e formal
de acordo com os projectos de I&D que a empresa decide desenvolver”.

Por último, obtivemos informação sobre o nível e foco da empresa no que se refere
ref a
iniciativas de formação realizadas internamente e dirigidas aos seus colaboradores.
Verificou-se
se que existe consciência quanto à necessidade de desenvolvimento de
iniciativas nesta área. No entanto, são levantadas algumas críticas quanto à oferta
existente no mercado::
•

“Existe uma lacuna muito grande na generalidade das formações que consiste
no facto de estas serem muitos abstractas e genéricas e, portanto, pouco
práticas e úteis”;

•

“Quando existem eventos, congressos ou outras ocasiões de relevância na
área de actuação da empresa, fazemos questão que pelo menos um dos
nossos colaboradores participe”.
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Com o intuito de perceber quais condições de sucesso para o aparecimento de
iniciativas de empreendedorismo de base tecnológica na Fileira da Moda, foram
seleccionadas duas empresas da amostra resultante dos inquéritos colocados:
•

Uma empresa que se enquadra da definição de empreeendedorismo
corporativo – NG Wear;

•

Uma outra integrante na definição de start-up – New Textiles.

Ambas são consideradas casos de sucesso no sector dos têxteis técnicos,
apresentando um forte investimento em Investigação & Desenvolvimento, bem
como dinamismo no lançamento de produtos inovadores no mercado.

4.3.1.

NG Wear – Empreendedorismo Corporativo

A NG Wear é uma empresa que se enquadra na definição de “empreendedorismo
corporativo” deste estudo, uma vez que trata de uma iniciativa dos sócios da empresa
Tinamar que com o lançamento da NG Wear pretende capitalizar tecnologias e
know-how desenvolvido internamente. A Tinamar opera no sector têxtil há 20 anos,
mais concretamente a montante do sector na indústria de tinturaria, apresentando-se
como prestador de serviços à indústria têxtil jusante. A Tinamar trabalha
principalmente sob regime de subcontratação de serviços de tinturia, tendo uma
ampla carteira de clientes.
A NG Wear iniciou actividade em 2007 e tem como core business a comercialização de
vestuário com características técnicas e funcionais resultantes de projectos de
investigação e desenvolvimento internos com o apoio das instituições científicas
nacionais. O mercado alvo é o consumidor final posicionando-se, assim, no final da
cadeia de valor da fileira da moda.
A oportunidade
A vasta experiência da empresa Tinamar em tecnologias de tinturaria permitiu-lhe
desenvolver processos diferenciados que imprimem características funcionais aos
tecidos. No entanto, algumas destas tecnologias não apresentavam procura na sua
carteira de clientes, pelo que os sócios da Tinamar tiveram a iniciativa de criar a NG
Wear após a identificação de uma oportunidade de aplicação destas tecnologias em
produtos de vestuário com especificidades técnicas e portanto orientados para nichos
de mercado.
A inovação dos produtos consiste na concepção e comercialização de peças de
vestuário que integram características técnicas que habitualmente chegam ao mercado
noutras formas que não o vestuário.
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Produtos e tecnologias
Em conjunto com o CITEVE e o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da
Universidade Nova de Lisboa, o Grupo Tinamar
Tinamar conseguiu desenvolver processos
de tinturaria que imprimem propriedades funcionais às peças de vestuário
concebidas, desenvolvidas e comercializadas pela NG Wear de acordo com três áreas
de negócio posicionadas no mercado de acordo com a tecnologia subjacente:
subjacente:
•

Vestuário com propriedades de repelência de insectos – NO MOSQUITO;

•

Vestuário com factor de protecção contra raios UltraUltra-Violeta – SUN
BUDDY;

•

Vestuário termo-cromático,
termo cromático, cuja cor se altera consoante a temperatura –
COLOR FUN.
FUN

NO MOSQUITO
Esta área de negócio a marca NO MOSQUITO foi a primeira aposta da NG Wear e
aquela que lhe conferiu visibilidade como empresa posicionada nos têxteis técnicos.
Para o desenvolvimento da tecnologia inovadora da repelência de insectos, assim
como a resistência
ia às lavagens do tratamento aplicado nas malhas, a NG Wear
contou com o apoio do CITEVE e do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da
Universidade Nova de Lisboa, num processo que teve a duração de dois anos.
O vestuário NO MOSQUITO oferece aos utilizadores
utilizadores a possibilidade de manterem
os mosquitos à distância sem recurso aos tradicionais repelentes, bastando a
utilização de uma das peças de vestuário comercializada pela empresa (t-shirts,
(t
pijamas e echarpes). O vestuário fornece uma zona de protecção de cerca de 50 cm
livre de insectos picadores, podendo o utilizador optar por três níveis de protecção
conforme o risco de exposição: Soft, Medium e Strong:
Strong
•

Soft: protecção alcançada através de um processo assente na microcapsulação
com a aplicação de uma substância
su
100% natural – a citronela;

•

Medium: adequada a ambientes mais exigentes. À semelhança da protecção
soft, recorre a processos de microcapsulação mas com a aplicação de
produtos químicos com princípios activos repelentes usados há décadas e
com resultados comprovados em produtos de aplicação cutânea;

•

Strong: consiste numa protecção mais específica e exigente. Neste caso, o
processo produtivo consiste
consiste no acabamento da malha com uma formulação
adequada a utilizações mais exigentes e também usada em diversos
medicamentos de aplicação tópica.
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SUN BUDDY
A marca SUN BUDDY consiste numa colecção de artigos de vestuário que tem
como característica técnica a protecção dos indivíduos à exposição solar, mais
especificamente aos raios ultra-violetas.
A protecção contra os raios ultra-violetas tem ganho cada vez mais importância na
sociedade pela maior consciência dos perigos que existem em termos de problemas
de saúde, como é o caso do cancro da pele. A protecção é especialmente importante
para as crianças com idades inferiores a 15 anos, uma vez que têm uma pele mais fina
que os adultos, para pessoas com profissões que exijam grande exposição solar e para
pessoas com peles sensíveis.
No caso do vestuário SUN BUDDY, que se encontra ainda em fase de
desenvolvimento pela Grupo Tinamar e o CITEVE, prevê-se que este consiga ser
mais eficiente contra os malefícios da exposição solar que os tradicionais protectores
solares.

COLOR FUN
A marca COLOR FUN consiste em vestuário com características termo-cromáticas,
verificando-se uma alteração das cores de acordo com a temperatura exterior.
A NG Wear pretende com esta marca penetrar num segmento de mercado que
apresente apetência por peças de vestuário originais, divertidas mas sem descurar a
estética. As peças da colecção COLOR FUN proporcionam ao utilizador
divertimento, conforto e bem-estar.
Cumpre referir que todos os artigos da NG Wear são adequados a qualquer tipo de
pele e as suas propriedades técnicas resistem a 20 lavagens, de acordo com testes de
qualidade efectuados pelo CITEVE.

Protecção Propriedade Intelectual
A NG Wear não é detentora de nenhuma patente, não constituindo este um
objectivo a alcançar. Para o Administrador da empresa o sistema de obtenção e
regulação de patentes não se coaduna com um sector tão globalizado como o têxtil e
consequentemente para os seus produtos.
Na sua opinião os sistemas de patentes são, por norma, de âmbito regional e a
protecção europeia não protege do risco de cópia por concorrência fora desta região
(em especial contra a concorrência asiática). Por outro lado, o sistema de patentes de
regiões mais distantes não são facilmente acessíveis e questiona-se a capacidade do
regulador em aferir e penalizar o não cumprimento do regulamento,
Adicionalmente, é também temido o efeito perverso das patentes, uma vez que este
pode funcionar como um veículo de rápida divulgação do conhecimento e tecnologia
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desenvolvidos, aumentando-se
aumentando assim o risco
sco de aparecimento de iniciativas inspiradas
e não a sua diminuição.
O futuro
Desde o início da sua actividade em 2007, a NG Wear tem vindo a testar o mercado
para tentar perceber onde existem necessidades pelos seus produtos e quais os canais
de distribuição mais adequados ao seu posicionamento no mercado.
Actualmente, o principal canal de distribuição dos produtos NG Wear é o seu web
site. No entanto, a empresa tem consciência que tem de diversificar os seus canais de
distribuição
ibuição e reforçar os seus esforços nos mercados internacionais que demonstrem
características atractivas para
par o desenvolvimento do negócio.
Como principais objectivos estratégicos podem-se
podem se destacar os seguintes:
•

Aumentar o volume de negócios:

•

Apostar nos mercados internacionais;

•

Desenvolver a rede de distribuição;
distribuição

•

Apostar no desenvolvimento das marcas já existentes: NO MOSQUITO,
SUN BUDDY e COLOR FUN:
FUN
o Diversificar tipologias de peças de vestuário;
o Desenvolver o design das peças;
peças
o Continuar o desenvolvimento das tecnologias actuais em termos de
resistência das propriedades técnicas para além das 20 lavagens.

4.3.2.

New Textiles – Start-up

A New Textiles é uma start.-up
start. up de base tecnológica, com o estatuto de spin-off
spin
da
Universidade do Minho e que foi criada em 2008. As suas instalações localizam-se
localizam no
Avepark – Parque da Ciência e Tecnologia, Taipas – Guimarães (nas imediações da
Universidade do Minho), onde decorre o processo de investigação de novas
tecnologias e onde são coordenadas as actividades de comercialização e marketing
dos artigos.
A sua actividade está orientada para o desenvolvimento e comercialização de têxteis
técnicos destinados ao segmento da saúde. Um dos seus principais marcos de
desenvolvimento consistiu no lançamento da Marca Skinonskin®
Skinonskin® que agrega uma
gama de peças de vestuário interior com propriedades técnicas dermatológicas.
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Apesar da sua juventude, os artigos da New Textiles estão já presentes no mercado
nacional e internacional através de canais de distribuição adequados ao
posicionamento no segmento da saúde, como é o caso das farmácias. De destacar
que mais de metade do volume de facturação é proveniente do mercado
internacional, e o processo de internacionalização advinha-se de rápido crescimento.
A oportunidade
A New Textiles surgiu após a percepção de uma oportunidade de mercado para o
lançamento de produtos têxteis com características técnicas que, em contacto com a
pele, actuam sobre determinadas condições/problemas da pele, assim como
permitem reduzir a concentração de bactérias e fungos na mesma.
Para os fundadores da empresa, o mercado apresentava apetência por estes produtos
e já existiam tecnologias desenvolvidas, ou em fase de desenvolvimento, que
permitiriam desenvolver produtos que satisfizessem essas necessidades do mercado.
Durante dois anos foi efectuado um trabalho de levantamento de tecnologias já
disponíveis no mercado e da sua aplicabilidade em têxteis, ao que se seguiu a fase de
investigação e de desenvolvimento de novas tecnologias que pudessem ser aplicadas
num produto inovador que actuasse sobre determinados problemas de pele.
Produtos e Tecnologias
Os têxteis desenvolvidos pela New Textiles são produzidos com fibra composta por
algodão, algas e prata, que actua na protecção contra o prurido (comichão) e tem
propriedades anti-sépticas. Pelo facto de reunir estas características, estes têxteis
actuam sobre determinadas condições/problemas de pele ao reduzirem
significativamente a colonização da pele por bactérias.
Para o desenvolvimento da tecnologia aplicada nos têxteis e no vestuário, a New
Textiles tem requisitado serviços à Universidade do Minho, CITEVE e ao Instituto
de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa para as actividades
de Investigação e Desenvolvimento. Adicionalmente, são associados do Health
Cluster Portugal (HCP) – Pólo de Competitividade da Saúde – e contam com o
apoio do Serviço de dermatologia do Hospital de Braga.
Actualmente a New Textiles tem disponível no mercado uma gama de artigos de
vestuário interior sob a marca Skintoskin® que inclui peças para todas as idades e
tem como finalidade actuar sobre uma determinada condição/problema de pele,
como é o caso da dermite atópica, ou para actuar em condições diferentes, como nos
casos de fungos (ex: candidiase). Adicionalmente, desenvolvem e disponibilizam
outras gamas de produto, designadamente têxteis técnicos direccionados para a área
da saúde.

96

Levantamento das start-ups e iniciativas de empreendedorismo corporativo

Protecção Propriedade Intelectual
Num futuro próximo, a New Textiles pretende experimentar o investimento em
patentes como forma de protecção do seu conhecimento e oferta. Para o Gerente da
empresa, a teoria base do sistema de patentes apresenta benefícios importantes para a
rentabilização dos investimentos
investimentos em I&D efectuados pela empresa até à data. Caso a
prática verifique os efeitos positivos prometidos pela teoria, o recursos a este sistema
de protecção será uma aposta contínua da New Textiles aquando do lançamento dos
seus novos produtos no mercado.
mercad
O futuro
A comercialização dos artigos teve início no último trimestre de 2009, no qual
concretizaram vendas no território nacional no valor de 45 000 euros. O ano seguinte
correu ainda melhor, tendo as vendas ascendido aos 370
370 000 euros. De destacar que
q
cerca de 70% da facturação foi referente a artigos vendidos para o território
espanhol.
A estratégia para o futuro da empresa passa por incrementar o volume de negócios
internacional, através da inauguração de mercados como o Reino Unido, a Alemanha
e a República Checa,
Checa e por estabelecer parcerias com empresas em mercados
externos, estando já a ser estudado o mercado americano. Adicionalmente, a New
Textiles estabeleceu um objectivo ambicioso aquando a criação da empresa e que está
relacionado com o facto
facto de pretender lançar duas novas gamas de produto
anualmente. Para o ano de 2011, a empresa estipulou um objectivo de facturação que
acende aos 700 mil euros.
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5
Benchmarking no apoio ao
empreendedorismo de base
tecnológica

Nesta secção é apresentado o estudo de caso da Incubadora do Instituto Pedro
Nunes (IPN) que, em 2010, alcançou o primeiro lugar no concurso mundial "Best
Science Based Incubator", recebendo o título de melhor incubadora de Base
Tecnológica do mundo.
Considerámos imprescindível incluir esta UAE como caso de estudo de
benchmarking de incubadora de empresas de base tecnológica, pelo sucesso que tem
obtido, pela dinâmica empreendedora demonstrada e pelo facto de ter apoiado a
criação e o desenvolvimento de mais de 150
150 empresas de base tecnológica – algumas
das quais com resultados reconhecidos a nível internacional.
À semelhança da metodologia utilizada para o levantamento de informação nas UAE
da Região Norte, foi igualmente efectuada uma entrevista a um responsável da
entidade, o Director Executivo da Incubadora do IPN - Dr. Paulo Santos, ao qual
agradecemos a entrevista concedida.
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A informação recolhida em sede entrevista e em documentação adicional
disponibilizada pelo IPN, resultou nos pontos de análise seguintes.

5.1.1.

Enquadramento

O Instituto Pedro Nunes (IPN) - Associação para a Inovação e Desenvolvimento em
Ciência e Tecnologia – foi constituído formalmente em 1991, por iniciativa da
Universidade de Coimbra, com o objectivo de se tornar um interface entre a
Universidade e o tecido empresarial. De modo a concretizar este objectivo, foram
seleccionados para o IPN colaboradores com competências heterogéneas, quer na
área do conhecimento, quer do tecido empresarial, de forma a serem estes indivíduos
a estabelecerem a ponte entre as diferentes entidades.
“A Universidade e a Indústria são dois mundos distintos”.
Esta preocupação mantém-se e um dos pilares de actuação do IPN continua a ser a
formação e manutenção de uma equipa que reúna diferentes competências e comum
perfil comunicativo e empreendedor.
“Em suma, pretendem-se colaboradores que reúnam competências de diferentes áreas.”
Entre 1991 e 1995, foram construídos os primeiros dois edifícios do Instituto que
albergaram os Laboratórios e a Incubadora.
Aquando a sua criação, a incubadora tinha capacidade para 17 a 20 empresas, o que
foi suficiente até 2000. No entanto, o crescimento de algumas das empresas obrigava
à disponibilização de mais espaço por empresa (ex: Critical Software), o que limitava
a inclusão de novas entidades. Adicionalmente, o protagonismo de empresas criadas
no seio IPN – como foi o caso da Critical Software e da Crio Estaminal – associado
ao boom das Tecnologias de Informação –, contribuiu não só para aumentar a
visibilidade do IPN, como também para aumentar a lista de empresas que
pretendiam integrar a incubação física na entidade.
Consequência desta realidade, foi efectuado em 2000 um estudo que aferiu a
viabilidade de um projecto de expansão da incubadora através da construção de um
novo edifício, com capacidade para acolher mais empresas. No ano de 2002 iniciouse a construção de novo edifício, o qual ficou concluído em 2007.Desde então, o
IPN é constituído por três edifícios onde estão as seguintes áreas de actuação:
Incubadora, Laboratórios e Formação.
Actualmente o IPN atingiu a sua auto-sustentabilidade advinda de uma gestão de
custos adequada a uma estrutura de receitas proveniente do arrendamento dos
espaços e dos serviços especializados que presta às empresas incubadas mas também
a empresas e outras entidades.
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5.1.2.

Modelo de funcionamento

Uma das maiores valias apresentadas pelo IPN consiste no seu modelo de
funcionamento.Este modelo assenta na existência de três pólos de actividade
distintos:Incubação, I& D e Formação, sendo coordenados através de um
Departamento de Valorização do Conhecimento e Inovação (VCI) que funciona
como unidade de suporte aos outros departamentos.
Investigação
estigação & Desenvolvimento

O IPN realiza projectos de I&D em parceria com o tecido empresarial actuando ao
nível da inovação e no desenvolvimento de tecnologia. Para o efeito a entidade conta
com 6 laboratórios de diferentes áreas do saber, os quais estão também ao dispor das
empresas incubadas. São eles: LABPHARM – Laboratório de Estudos
Farmacêuticos; LABGEO – Laboratório de Geotecnia; LAS – Laboratório de
Automação e Sistemas;
Sistemas LEC- Laboratório de Electro-análise
análise e Corrosão;
LED&MAT - Laboratório de Ensaios,
Ensa
Desgaste e Materiais; LIS - Laboratório de
Informática e Sistemas.
Sistemas
Desde a fundação do IPN, os laboratórios foram criados com um objectivo: a
investigação que neles ocorreria deveria ser uma investigação aplicada, e não de
natureza apenas teórica, direccionada
direccionada para a resolução de problemas concretos
apresentados pela indústria. Para o IPN esta é a única forma de garantir uma maior
proximidade ao tecido empresarial, estimulando a inovação e potenciando a criação
de spin-offs.
A criação de spin-offs
offs dentro
dentro das equipas inseridas no laboratório do IPN foi um dos
objectivos inicialmente estabelecidos, existindo ainda hoje um elevado esforço na
motivação dos investigadores para o lançamento no mercado de projectos
empresariais inovadores, fruto dos seus trabalhos
trabalhos de investigação aplicada. Como
resultado deste esforço actualmente, mais de 50% das empresas incubadas
tiveram génese nos laboratórios do IPN.
De acordo com o Director observa-se
observa se uma grande resistência por parte dos
investigadores (professores, alunos
alunos e bolseiros) em arriscarem o lançamento de
empresas próprias. No entanto, o sucesso de alguns projectos tem vindo a diminuir a
esta resistência começando-se
começando
hoje a assistir a uma inversão da tendência. Hoje
existem várias Spin-offs
offs criadas integralmente por alunos, bolseirose investigadores.
De salientar que além da investigação levada a cabo internamente o IPN desenvolve
actividades em outros campos da ciência através do recurso a uma rede de
investigadores do Sistema Científico e Tecnológico, em particular da Universidade de
Coimbra, nomeadamente através da sua Faculdade de Ciências e Tecnologia. A
Universidade de Coimbra teve um papel de extrema relevância na génese do IPN e
continua hoje a ser uma parceria privilegiada pela entidade.
entid
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Incubadora

Os serviços de incubação oferecidos pelo IPN podem ser classificados por duas
modalidades: a incubação virtual e a incubação física. Sendo que a incubação física é
sempre antecipada pela incubação virtual.
O processo de incubação inicia com o preenchimento de um formulário de
candidatura analisado pelos técnicos do IPN e em caso de selecção as empresas
passam à fase de incubação virtual durante um período mínimo de 3 meses. Findo
este período, podem permanecer nesta modalidade de incubação ou concorrer para a
incubação física, passando novamente por um processo de avaliação.
A análise desta característica será mais explorada numa secção posterior deste
capítulo..
Formação

Este eixo funciona como apoio a todas as empresas e empreendedores que mantém
relacionamento com o IPN. É neste âmbito que se organizam formações altamente
especializadas e formação contínua direccionada a jovens empreendedores que
pretendam criar empresas start-up, estimulando assim a transferência de saber e o
empreendedorismo.
Estas actividades assentam na ligação existente com a Universidade de Coimbra e
com outras instituições de ensino superior, para além de empresas da rede de
parcerias do IPN, o que permite cobrir áreas e perfis de formação complementares
potenciando sinergias entre as instituições envolvidas.
É também dentro deste eixo de actuação que o IPN desenvolve acções de
consultoria à medida das necessidades dos seus clientes e parceiros, aplicada às várias
áreas desde a gestão, à qualidade e mesmo às actividades de I&D.
Departamento de Valorização do Conhecimento e Inovação (VCI)

O Departamento de Valorização do Conhecimento e Inovação (VCI) funciona como
uma unidade de suporte aos outros departamentos do IPN, estimulando a coesão e
impulsionando sinergias entre eles. Este departamento promove uma interligação
entre empreendedores, investidores, investigadores, tecido empresarial, organizações
públicas e privadas, estudantes, empresas start-up e público em geral, e tem como
principais actividades:
•
•
•
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Apoio na criação de spin-offs;
Promoção do empreendedorismo de base tecnológica junto de investigadores
e estudantes;
Propriedade Intelectual: apoio a empresas, investigadores e estudantes nesta
temática;
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•

•

5.1.3.

Comercialização de tecnologia: apoio na transferência de tecnologia
tecno
e no
desenvolvimento de produtos (criação de contratos legais, gestão financeira,
etc.);
Financiamento para investigação e desenvolvimento: realização e gestão de
projecto nacionais e comunitários.

A incubadora
A evolução

Em 15 anos de funcionamento, a incubadora do IPN apoiou a constituição de mais
de 150 empresas, 80% das quais continuam em actividade. De salientar que o peso
das exportações destas empresa é superior a 35% e que a sua constituição
proporcionou a criação de mais de 1 500
500 postos de trabalho directos.
Quando foi criada não havia em Portugal história de empresas incubadas e de spinoffs,, pelo que os dirigentes do IPN depararam-se
depararam se com a dificuldade em estimular
alunos e professores a criar empresas próprias. Ao longo do tempo
temp passou-se a
assistir a uma inversão da tendência começando a ser mais regular o aparecimento de
spin-offs
offs e no acréscimo de empreendedores a recorrer ao IPN para apoio ao
lançamento de novos projectos empresariais. No final de 2010, a incubadora contava
com 37 empresas incubadas, 22 das quais spin-offs resultantes das actividade de
unvestigação aplicada desenvolvidas no seio do IPN.
Processo de incubação

Existem duas modalidades de incubação: a virtual, na qual a empresa beneficia de
determinados serviços de apoio mas não está fisicamente instalada no IPN, e a física
na qual ass empresas têm os seus escritórios
escritórios nas instalações da incubadora.
incubadora Em ambas
modalidades está previsto acesso aos serviços de apoio disponibilizados pelo
Instituto em termos de apoio às actividades de I&D, Formação e apoio em áreas de
gestão (ex: na elaboração de plano de negócios).
Para integrar qualquer uma destas modalidades, os projectos empresarias passam por
um processo de candidatura, tendo este processo duas
dua fases: i) preenchimento de
uma ficha de pré-candidatura
candidatura disponível no website do Instituto; ii) Avaliação
positiva do IPN da viabilidade tecnológica e económica do projecto. Ultrapassadas
estas fases a empresa pode entrar imediatamente no programa de incubação
inc
virtual.
A incubação física é apenas possível após a empresa ou projectos permanecerem na
incubação virtual onde mantêm um estreito relacionamento com o IPN e vão
demonstrando competências para passar, caso seja a sua intenção, à fase de
incubação física.
Cumpre referir que o serviço de incubação virtual não está disponível para entidades
empresariais; nesta fase poderão estar incubados virtualmente projectos de
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indivíduos, no entanto a incubação física obriga à criação formal de uma empresa.
Durante a incubação virtual as empresas ou indivíduos beneficiam do apoio do IPN
na elaboração do plano de negócios, no estabelecimento de contactos e parcerias e
beneficiam também do acesso a salas de reuniões e a serviços partilhados. Quando o
negócio está implementado, a empresa pode candidatar-se à incubação física.
Mais tarde, se pretenderem a incubação física é efectuada uma nova avaliação da
empresa e aqui o modelo de avaliação é mais especifico e são avaliadas outras
variáveis mais exigentes.
Período de incubação

O período limite de permanência das empresas na incubadora estipulado é de 4 anos,
no entanto em casos devidamente justificados o IPN permite-se abrir excepções.
Estas excepções são analisadas caso a caso e podem ser abertas de acordo com a
avaliação de alguns factores como a natureza da actividade da empresa cujo ciclo de
maturação seja mais elevado, factos históricos que desaceleraram o processo de
desenvolvimento da actividade da empresa, entre outros.
Nas duas modalidades de incubação, o papel da incubadora é auxiliar as empresas a
ultrapassar o denominado “Vale da Morte” que consiste nos primeiros anos de
actividade de qualquer empresa. É durante esta fase que o projecto corre maior rico
de não sobreviver. De facto, estatisticamente, em Portugal cerca de 60 a 70 por cento
das empresas não chegam ao quarto ano de vida.
A selecção das empresas

A incubadora do IPN é uma incubadora de base tecnológica, no entanto não são
seleccionadas somente empresas produtoras de tecnologia mas também empresas
utilizadoras de tecnologia, como é o caso de empresas do ramo da edição, design e
letras. A inclusão destas entidades no seio da incubadora acresce valor às empresas já
existentes pela potenciação de sinergias entre empresas com valências heterogéneas.
É relevante referir que o IPN pretende reunir uma selecção eclética e complementar
de empresas e tem, sobretudo em consideração, se as novas empresas irão
acrescentar valor às já existentes e se existe complementaridade.
De destacar que entre as empresas existentes não se assiste a um completo overlap, o
que contribui para a inexistência de um clima de competitividade entre elas, sendo
fomentada a existência de projectos comuns e em parceria.

5.1.4.

Serviços de apoio

A Incubadora do IPN é considerada como uma incubadora de 3ª geração, na medida
em que oferece serviços de valor acrescentado às empresas e apoio directo na gestão.
Destacamos os seguintes serviços prestados pelo IPN:
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Elaboração de Planos de Negócios das empresas considerando a viabilidade
tecnológica,
ca, económica e a formação necessária ao nível da gestão;
• Apoio na gestão do negócio ao nível da gestão, da contabilidade, do
planeamento fiscal, etc.;
• Facilitação do acesso ao conhecimento científico através da interligação
existente entre o Instituto e a Universidade de Coimbra e outras organizações
de I&D;
• Disponibilização de espaços para arrendar: escritórios, cuja dimensão varia
entre os 20m² e os 66 m², e salas de conferência;
• Disponibilização de serviços de recepção, administração e comunicação;
• Realização
ização de programas de formação ao nível científico, tecnológico e de
gestão, as quais ocorrem em espaços próprios do IPN, como é o caso do
auditório;
• Gestão da Propriedade Intelectual – dispõe de um Gabinete de Apoio à
Promoção da Propriedade Industrial (GAPI)
(GAPI) no qual são prestados
esclarecimentos ao empreendedores e investigadores e há um
acompanhamento no processo de registo das patentes, marcas e nos acordos
de transferência de tecnologia;
• Apoio ao nível da internacionalização através da realização de projectos
internacionais;
• Realização de eventos próprios para fomentar o networking entre empresários
e investigadores, como o objectivo de implementar um ambiente contínuo de
estímulos;
ban
• Facilitação no contacto com entidades financiadoras, nomeadamente bancos
nacionais e internacionais, Business Angels e capitais de risco.
De notar que, no que diz respeito ao financiamento, a incubadora não estabelece
parcerias com instituições de capitais de risco ou business angels,, pois considera que
este é um assunto crítico
rítico para as empresas e, como tal, preferem não limitar, à
partida, a escolha das empresas a determinadas instituições. O que fazem, antes, e só
quando é solicitado, é analisar em conjunto com o empresário quais as instituições
que, pelo montante de capital
capital que será solicitado e que pela carteira de clientes que
detém, melhor se adequa à actividade da empresa. Desta forma, as empresas
adquirem financiamento para smart money,, uma vez que abre caminho para o
estabelecimento de parcerias com clientes dessa instituição.
i
•

5.1.5.

Objectivos estratégicos

A estratégia para o futuro do IPN passa não só por consolidar as três vertentes já
existentes no Instituto – incubação, I&D e formação –,, como também na

Benchmarking no apoio ao empreendedorismo de base tecnológica

105

implementação de um projecto denominado TecBis – Business Inovation Sustainable
Growth.
Para este projecto está a ser construído um novo edifício, que se prevê que esteja
concluído no 2º semestre de 2013, no qual serão instaladas empresas que actualmente
incubadas no IPN e que após a fase de incubação possam ter apoio no processo de
aceleração da sua actividade.
Pretende-se, então, seleccionar empresas promissoras, que tenham ultrapassado a
denominada fase “Vale da Morte”, e direccioná-las para o objectivo que visa acelerar
o crescimento do negócio, designadamente a internacionalização e o aumento da
intensidade tecnológica. Este projecto pretende ser um business accelerator e criar
serviços de apoio como a facilitação no acesso ao conhecimento, apoio na entrada
em mercados internacionais e criar condições para fomentar a inovação no seio das
empresas.
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Neste capítulo pretende-se
pretende se efectuar uma análise de Benchmarking entre as UAE de
base tecnológica da Região Norte e o Instituto Pedro Nunes (IPN), considerada
como uma entidade de referência ao nível nacional e internacional recebendo o título
de melhor incubadora de Base Tecnológica do Mundo no concurso mundial "Best
Science Based Incubator" no ano de 2010.
Esta análise tem como finalidade contrastar as práticas
práticas seguidas no IPN com as
verificadas nas UAE da região Norte e, assim, identificar as áreas onde as mesmas
mostram maior ou menor aderências às práticas seguidas pelo best in class.
class

5.2.1.

Metodologia geral
Amostra

Para esta análise foram considerados os dados primários – inquéritos e entrevistas –
recolhidos junto das 8 UAE de base tecnológica que constituem a amostra e que
foram também recolhidos junto do IPN. A amostra integra não só UAE com serviço
de incubação mas também entidades sem este serviço. Foram assim
assim analisadas várias
valências de apoio ao empreendedorismo, não limitadas ao serviço de incubação.
Modelo de comparação

As UAE são avaliadas de forma comparativa e em relação a um referencial de
qualidade (best in class).
). Os dados das UAE são avaliados de forma agregada contra o
referencial, ou seja, é comparada a média das pontuações obtidas pelas UAE contra
os valores individuais do IPN.
Esta opção tem como principais vantagens:
•

Mostrar o nível médio da qualidade dos serviços de apoio ao
empreendedorismo de base tecnológica na região Norte;

•

Simplifica a análise da oferta da região, tomando-a
tomando a como uma oferta
integrada (ou pelo menos integrável).

No entanto, deve-se
se alertar que este método:
•

Esconde as diferenças da qualidade de serviço entre as UAE da região Norte
e que, de acordo com os dados recolhidos, são relevantes;
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•

Esconde as diferenças entre UAE da amostra atribuíveis a características
específicas das UAE como a sua localização, dimensão, antiguidade ou tipo
de promotor.

Escalas de pontuação

Para possibilitar uma análise comparativa dos dados, foi construída uma escala de
pontuação. A escala valoriza, com pontos, a existência ou a ausência de determinados
serviços, práticas ou políticas nas entidades da amostra.
Utilizou-se como fontes, quer os dados dos questionários, como os dados recolhidos
em contexto de entrevista. Estes dados têm uma natureza qualitativa mas mostram
uma riqueza e utilidade insubstituíveis. Por isso algumas pontuações foram atribuídas
com base na informação patente em declarações expressas de forma clara pelos
entrevistados e não apenas nos dados quantitativos dos questionários.
A pontuação atribuída a cada nível de serviços, práticas e políticas existentes varia
entre dimensões da análise realizada, assim como a escala relevante. Por isso, para
facilitar a interpretação dos dados da análise, os valores foram reduzidos para uma
escala normalizada de 0 a100, contribuindo esta escolha para uma maior clareza da
análise.
Dimensões de análise

Os dados dos questionários e das entrevistas recolhidas junto da amostra foram
agregados em 4 grandes grupos, ou dimensões, relevantes para a aferição da
qualidade das práticas seguidas na promoção do empreendedorismo de base
tecnológica.
As dimensões consideradas foram:
•

Atractividade das UAE;

•

Qualidade do processo de selecção;

•

Qualidade do apoio à internacionalização;

•

Integração dos serviços de apoio às empresas.

Na secção dedicada a cada dimensão de análise são detalhadas as questões colocadas
à amostra e os resultados da análise.
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5.2.2.

Resultados da análise de benchmarking

5.2.2.1. Atractividade das UAE
Objectivo

Pretendeu-se
se avaliar a atractividade das UAE, ou seja, a sua capacidade e esforços
para a atracção de empresas/iniciativas empreendedoras. Considerou-se
Considerou relevante a
taxa de ocupação das entidades, a sua atitude/prática na captação de empresas e o
número/integração das ferramentas utilizadas para esta função.
Metodologia específica

Foram considerados 3 indicadores:
•

Taxas de ocupação;

•

Número de ferramentas de divulgação

•

Nível de pro-act
actividade na captação de empresas;

Na tabela seguinte expomos o detalhe da escala de avaliação utilizada:
Tabela 21 - Escala: Atractividade das UAE

Indicadores

Escala

Taxa de ocupação

0 a 100
Ferramentas de divulgação: 0
Número de ferramentas
Ferramentas de divulgação: 0 a 3
de divulgação
Ferramentas de divulgação: 3 a 6
Atitude pró-activa + Ferramentas Próprias
Nível de pro-actividade na Atitude pró-activa Sem Ferramentas Próprias
captação de empresas
Atitude reactiva + Ferramentas Próprias
Atitude reactiva Sem Ferramentas Próprias

Pontuação
0 a 100
0
50
100
100
66,7
33,4
0

Fonte: Multisector
NOTA: Para avaliação da dimensão “Taxa de ocupação” foram retiradas
retiradas da amostra as 3 UAE que
não dispõem de serviço de incubação de empresas.
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Resultados
Tabela 22 – Pontuação: Atractividade da UAE

Indicadores
Taxa de ocupação
Ferramentas de divulgação
Pró-actividade e Ferramentas próprias
Total
Total Normalizado

Pontuação
Máxima
100
100
100
300
100

UAE

IPN

78
50
88
216
72

88
50
100
238
79

Fonte: Multisector
Figura 2 – Pontuação final: Atractividade da UAE
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Fonte: Multisector

A média da amostra foi inferior à pontuação do IPN na primeira dimensão de
análise – Atractividade das UAE, sendo adequado concluir que o IPN tem uma
maior capacidade de atrair empresas.

Analisando individualmente os indicadores, verificamos que:
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•

A taxa de ocupação das incubadoras incluídas na amostra é inferior à do IPN;

•

A amostra utiliza em média 3 ferramentas de promoção/divulgação, valor
semelhante ao do IPN. No entanto, analisando de forma mais fina os dados,
conclui-se que as UAE privilegiam as brochuras e os anúncios nos media,
enquanto o IPN ignora estes canais preferindo apostar nas redes sociais e nas
feiras nacionais e internacionais relevantes;

•

Na amostra a esmagadora maioria das UAE, afirma ter uma atitude próactiva de promoção e divulgação junto do tecido empresarial, tal como
verificámos existir também no IPN. Constatamos que a maioria das entidades
(88%) afirma ter uma atitude pró-activa na captação de novas empresas.
Aliás, 75% das UAE utiliza, para esse efeito, ferramentas de divulgação
próprias.
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Gráfico 14 - Taxa de ocupação
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Fonte: Multisector
Tabela 23 - Ferramentas de divulgação utilizadas na
promoção das UAE

Ferramentas de divulgação

UAE

IPN

Feiras nacionais/internacionais
Revistas especializadas
Redes sociais
Brochuras institucionais
Anúncios de imprensa/rádio/tv/web
próprios das empresas

67%
33%
33%
83%
67%
17%

Utiliza
Não Utiliza
Utiliza
Utiliza
Não Utiliza
Não Utiliza

Fonte: Multisector
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Gráfico 15 - Captação de empresas e ferramentas de
divulgação

Fonte: Multisector

Quer as UAE da região Norte como o IPN apresentam taxas de ocupação
significativas (mais de 75%). No entanto a taxa de ocupação do IPN é superior à
média da amostra. Verificámos que a ocupação não depende de forma determinante
da diversidade de ferramentas utilizadas na divulgação/promoção. Tanto o IPN
como a amostra de UAE utiliza, em média, 3 ferramentas de divulgação.
No entanto, a partir de uma análise mais fina, constatámos que:
• A UAE com maior taxa de ocupação utiliza todas as ferramentas
mencionadas na divulgação/promoção;
• Uma das UAE com menor taxa de ocupação não utiliza ferramentas de
divulgação próprias, promovendo-se, antes, através dos meios de
comunicação das empresas instaladas.
Conclusões

Pela análise dos 3 indicadores utilizados verifica-se que a pontuação obtida pelo IPN
é superior à das UAE, tendo a amostra de UAE uma pontuação normalizada de 73
pontos e o IPN uma pontuação de 79 pontos.
A diferença é pequena, mas mostra que o IPN soma mais eficazmente os resultados
de uma atitude proactiva na captação de novas empresas/empreendedores,
recorrendo a ferramentas próprias de divulgação em canais seleccionados e
direccionados para a sua promoção directa junto dos públicos-alvo. Não é cada uma
das variáveis, de forma isolada, que coloca o IPN numa melhor posição, mas sim a
sua gestão integrada.
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5.2.2.2. Qualidade do processo de selecção
Objectivo

Pretende-se
se verificar quais os critérios de selecção de empresas/empreendedores
utilizados
ilizados pela amostra de UAE e pelo IPN e, assim, perceber se existem diferenças
significativas entre os processos de selecção.
Metodologia específica

No inquérito foi solicitado às UAE que seleccionassem os 3 critérios de selecção de
empresas/empreendedor que consideravam mais relevantes (ou seja, que eram
empresas/empreendedores
mais relevantes na prática corrente da UAE).
Para operacionalizar a análise desta dimensão procedeu-se
procedeu se ao agrupamento dos 11
critérios de selecção (colocados como escolha múltipla no inquérito a que a amostra
foi submetida) em 3 tipologias pré-definidas:
pré
•

Características gerais da empresa;

•

Potencial de sucesso e intensidade de I&D/Inovação;

•

Colagem aos objectivos estratégicos da UAE.
Tabela 24 – Critérios para selecção das empresas

Grupo
Características gerais da empresa

Potencial de sucesso e intensidade de
I&D/Inovação

Colagem aos objectivos estratégicos
da UAE

Critérios
1. Sector de actividade (CAE)
2. Volume de Negócios
3. Tipo de produto/Serviço
4. Idade da empresa
5. Exercício de actividades de investigação e
desenvolvimento e/ou de inovação tecnológica
6. Viabilidade técnica, económica e financeira
7. Capacidade de desenvolvimento, exploração e/ou
difusão de novas tecnologias/produtos
8. Potencial de crescimento
9. Potencial de internacionalização
10. Capacidade de integração da sua actividade com o
conjunto da UAE
11. Possibilidade de atracção de outras empresas de alta
tecnologia
Fonte: Multisector
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Criou-se de seguida uma escala de avaliação que pondera o peso dos critérios de
avaliação pelo nível de especialização da análise realizada a uma
empresa/empreendedor que se candidata à UAE. Quanto maior a especialização da
análise, maior a pontuação atribuída.
Tabela 25 - Escala: Qualidade do processo de selecção

Nível de
especialização
1º Nível
2º Nível
3º Nível

Tipologia

Pontuação

Características gerais da
empresa
Colagem aos objectivos
estratégicos da UAE
Potencial de sucesso e
intensidade de I&D/Inovação

10 pts. por cada
critério
20 pts. por cada
critério
30 pts. por cada
critério

Fonte: Multisector

De forma mais fina, analisaram-se ainda as tipologias dos critérios mais frequentes,
assim como os critérios mais frequentes em cada uma das tipologias, confrontando
de seguida estes resultados com os resultados do IPN.
Resultados

A média da amostra foi inferior à pontuação do IPN na segunda dimensão de
análise – Qualidade do processo de selecção, sendo adequado concluir que o
IPN realiza de forma mais criteriosa a selecção das empresas a incubar/instalar.
Tabela 26 – Pontuação: Qualidade do processo de selecção

Nível de
especialização
1º Nível
2º Nível

Tipologia
Características gerais da
empresa
Colagem aos objectivos
estratégicos da UAE
Potencial de sucesso e
intensidade de I&D/Inovação

3º Nível
Total
Total Normalizado

UAE

IPN

4

0

50

40

4

30

58
29

70
35

Fonte: Multisector
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Figura 3 - Pontuação: Qualidade do processo de selecção
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A média da amostra das UAE foi inferior à pontuação do IPN na segunda
dimensão de análise – Qualidade do processo de selecção, sendo adequado
concluir que o IPN realiza de forma mais criteriosa a selecção das empresas a
incubar/instalar.

Verifica-se
se que a tipologia de critérios de admissão mais relevante, quer para a
amostra, quer para o IPN é o Potencial de sucesso e intensidade das actividades
de I&D e Inovação. As UAE e o IPN coincidem igualmente na escolha da tipologia
Características
acterísticas gerais da empresa como a menos relevante no processo de
admissão.
Mas uma análise mais fina permitiu saber que:
•

O IPN tem em consideração 3 critérios para a selecção de empresas a
incubar/instalar, nomeadamente: (1) o exercício de actividades de
investigação e desenvolvimento e/ou de inovação tecnológica; (2) a
Capacidade de desenvolvimento, exploração e/ou difusão de novas
tecnologias/produtos e; (3) a capacidade de integração da sua actividade com
o conjunto da UAE. Nenhuma das UAE seleccionou,
u, em simultâneo,
estes 3 critérios;

•

O critério referente à Capacidade de desenvolvimento, exploração e/ou
difusão de novas tecnologias/produtos foi o mais frequente na amostra –
apenas uma UAE afirmou não levar em consideração este critério no seu
processo
o de selecção;

•

O critério referente à Capacidade de integração da actividade da
empresa com o conjunto da UAE foi o menos frequente na amostra.
Apenas uma entidade o indicou. Trata-se
Trata se de um dos três critérios de selecção
da entidade de referência.

Apresentam-se
se de seguida as frequências relativas de resposta em cada uma das
tipologias de critérios de selecção, de modo a se poder desenhar um quadro claro
sobre as preocupações expressas pela amostra neste domínio.
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Tabela 27 - Tipologia de critérios associados às
características gerais da empresa

Tipologia
Características
gerais da
empresa

Critérios
Sector de actividade (CAE)
Volume de Negócios
Tipo de produto/Serviço
Idade da empresa

% UAE

IPN

0%
13%
25%
0%

Não Relevante
Não Relevante
Não Relevante
Não Relevante

Fonte: Multisector

As características gerais da empresa não são relevantes para o IPN mas algumas UAE
identificam os critérios Volume de Negócios e o Tipo de produto e serviços
como relevantes no processo de admissão.
Tabela 28 - Tipologia de critérios associados à colagem aos
objectivos estratégicos da UAE

Tipologia

Critérios
Capacidade de integração da sua
Colagem aos
actividade com o conjunto da UAE
objectivos
Possibilidade de atracção de outras
estratégicos da UAE
empresas de alta tecnologia

% UAE

IPN

13%

Relevante

0%

Não Relevante

Fonte: Multisector

A Capacidade de integração da actividade da empresa com o conjunto da
UAE, apenas é seleccionada pelo IPN e mais uma das UAE como critério de
admissão de uma nova empresa ou iniciativa empreendedora.
Tabela 29 - Tipologia de critérios associados à ao potencial
de sucesso e intensidade de actividades de I&D/inovação

Tipologia

Critérios
% UAE
Exercício de actividades de investigação e
50%
desenvolvimento e/ou de inovação tecnológica
Potencial de
50%
Viabilidade técnica, económica e financeira
sucesso e I&D e Capacidade de desenvolvimento, exploração
88%
Inovação
e/ou difusão de novas tecnologias/produtos
63%
Potencial de crescimento
0%
Potencial de internacionalização

IPN
Relevante
Não Relevante
Relevante
Não Relevante
Não Relevante

Fonte: Multisector
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O Exercício de actividades de investigação e desenvolvimento e/ou de
inovação tecnológica é um critério de relevância para o IPN, mas apenas metade
das UAE da amostra o indica como relevante no seu processo de selecção.
O Potencial dee crescimento das empresas é importante para a maioria das UAE
da amostra mas não é considerado relevante para o IPN.
O Potencial de internacionalização não é considerado relevante nem pela amostra
nem pelo IPN. Refira--se que:
•

A maioria das entidades (88%),
(88%), assim como o IPN, afirmam que a
Internacionalização das empresas incubadas/instaladas constitui um dos
objectivos da entidade;

•

No entanto, trata-se
trata se de um objectivo que as UAE procuram satisfazer no
contexto pós-entrada,
entrada, não constituindo um critério de selecção
selecção a priori.

A Capacidade de desenvolvimento, exploração e/ou difusão de novas
tecnologias/produtos é um critério que reúne quase um consenso, havendo apenas
uma entidade na amostra que afirma não considerar este critério como importante.
Conclusões

O IPN, entidade de referência nessa análise, selecciona as empresas/empreendedores
com base num processo já descrito no capítulo 4.1. e que tem sobretudo em
consideração critérios relacionados com a forma como a empresa pretendente será
capaz de gerar valor para si e para as restantes empresas instaladas na incubadora.
Esta análise requer um conhecimento profundo da actividade da empresa
pretendente. E como resposta a esta necessidade o IPN realiza um processo de
admissão longo e criterioso, altamente especializado.
especializado. O processo de selecção do IPN
não é discreto no tempo, mas sim dinâmico e contínuo, com diferentes estágios de
avaliação que a empresa/projecto candidata tem de percorrer. A este respeito, refirarefira
se por exemplo, a obrigatoriedade da passagem das empresas/projecto
empresas/projecto pela
Incubação Virtual antes da integração no espaço físico, período no qual a empresa é
acompanhada e apoiada pela equipa do IPN.
Esta é uma das principais diferenças que se pode observar entre a amostra das UAE
e o IPN. A maioria das entidades
entidades da amostra privilegia o potencial do negócio como
critério de admissão, medido normalmente através dos resultados previsionais do
plano de negócio da empresa a instalar. Mas este é um critério de aferição a priori que
não requer acompanhamento posterior.
poster
No IPN a integração da nova empresa não tem tanto a ver com o potencial estimado
à partida, mas com a forma como esse potencial se expressará num benefício para
todas as entidades já instaladas. Esta abordagem requer um conhecimento a priori da
empresa,
sa, mas também um acompanhamento regular do negócio. Implica levar a
nova empresa a conhecer as outras empresas instaladas, implica acompanhar as
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oportunidades de venda intra-incubadora e implica criar canais de comunicação que
permitam dar a conhecer a forma como as empresas podem cooperar entre si.
Como referido na entrevista realizada no IPN “um dos critérios de selecção consiste na
probabilidade de se criarem sinergias entre a empresa entrante e as empresas já incubadas, com o
tecido empresarial e com ex-empresas incubadas”.
A amostra de UAE mostra menor integração dos objectivos do processo de
incubação com os objectivos globais da UAE e com os objectivos das empresas
entrantes. As entrevistas realizadas mostram ainda que parte desta desintegração se
deve à própria carência de uma estratégia sólida de longo prazo na UAE, mas outros
factores de desintegração podem fazer baixar a eficácia do processo de selecção: falta
de meios humanos para o acompanhamento das empresas entrantes e em incubação,
falta de mecanismos eficazes de comunicação interna, falta de integração dos serviços
às empresas ou o foco na prestação de apoio administrativo/de suporte em
detrimento do apoio a funções que geram maior valor acrescentado.

5.2.2.3. Qualidade do apoio à internacionalização
Objectivo

Pretende-se avaliar a eficácia dos serviços de apoio à internacionalização disponíveis
nas UAE, demonstrada pelo nível de internacionalização das empresas que passaram
pelos serviços de apoio/incubação.
Metodologia específica

Para cálculo do indicador de benchmarking utilizou-se apenas a frequência relativa de
empresas incubadas/apoiadas que se conseguiram internacionalizar (processo
entendido no sentido lato, empresas que mostram ter vendas para o exterior). No
entanto, de modo a tornar esta análise mais rica, cruzou-se esta informação com 2
outras séries de dados recolhidos nos inquéritos e nas entrevistas conduzidas:
•

O tipo de serviços de apoio prestados pela UAE e que podem ter impacto no
processo de internacionalização;

•

O facto de a internacionalização das empresas constituir, ou não, um
objectivo das UAE da amostra.

Para a análise da taxa de empresas que conseguiram posicionar-se no mercado
internacional foi utilizada uma escala que classifica as taxas de internacionalização de
acordo com o grau de empresas presentes em mercados externos de “Inexistente” a
“Excelente” (vide Tabela 30).
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Tabela 30 - Escala para classificação da taxa de empresas
posicionadas no mercado externo

Grau de
internacionalização

Empresas posicionadas
no mercado internacional

Inexistente
Muito baixo
Baixo
Razoável
Bom
Muito bom
Excelente

Pontuação

0
0 a 15%
15% a 30%
30% a 50%
50% a 85%
85% a 95%
Mais de 95%

0
15
30
50
85
95
100

Fonte: Multisector

Foram, nesta dimensão de análise, retiradas 2 UAE à amostra, entidades que
referiram não ter informação sobre o número de empresas que se conseguiram
internacionalizar. Estão incluídas na amostra as 3 UAE sem serviços de incubação.
Resultados
Figura 4 – Pontuação: Qualidade do apoio à
internacionalização
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Fonte: Multisector

A média da amostra foi inferior à pontuação do IPN na terceira dimensão de
análise – Qualidade do apoio à internacionalização, sendo adequado concluir
que o IPN apoia de forma mais eficaz o processo de internacionalização das
empresas instaladas/incubadas.

Como se pode verificar pelo Gráfico 16,, o nível de internacionalização das empresas
incubadas/instaladas nas UAE da amostra varia significativamente. Quase todas as
UAE da amostra estão a um nível “Razoável” ou menor, o que significa
sign
que menos
de 50% das empresas que apoiam estão internacionalizadas. Apenas uma UAE tem
mais de 95% das suas empresas internacionalizadas.
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Gráfico 16 - Nível de internacionalização das empresas
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Fonte: Multisector

A seguir combina-se esta informação com a importância da internacionalização nos
objectivos das UAE da amostra e com o tipo de serviços que disponibilizam e que
podem ser relevantes neste domínio:
•

88% das UAE referem que a internacionalização das empresas
incubadas/instaladas constitui um objectivo da entidade (vide Tabela
31). Mas mais de metade das UAE não consegue mais do que uma pontuação
de nível “Baixo” ou inferior (taxas de internacionalização inferiores a 30%);

•

Analisando os serviços disponibilizados pelas UAE e que são directamente
relacionados com o apoio à internacionalização, dividiu-se a análise em 2
grandes grupos de serviços:
o Grupo 1 - Serviços de apoio à internacionalização: inclui os apoios
ligados a promoção e divulgação internacional, participação em feiras
e certames, publicidade, serviços de consultoria em estratégia e
marketing internacional, estudos de mercado e outras actividades
afins;
o Grupo 2 – Serviços de apoio às transacções internacionais: incluem
serviços de matchmaking, apoio a traduções, apoio legal e jurídico a
vendas ou investimento internacional e serviços financeiros ou
comerciais prestados no contexto de uma transacção internacional.
Como se pode constatar pela análise da Tabela 31, as UAE que referem
internacionalização das empresas incubadas/instaladas como um dos seus
objectivos, prestam também serviços de apoio neste domínio. 75% das UAE
da amostra afirma apoiar as empresas durante o processo
internacionalização, nomeadamente através de serviços relacionados
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com o Grupo 1.
1. Mas apenas 25% das UAE disponibiliza serviços de
apoio às transacções internacionais, do tipo previsto no Grupo 2.

A entidade de referência, o IPN, presta serviços de ambos os grupos,
disponibilizando uma oferta integrada de serviços ao nível da
estratégia/planeamento, mas também serviços de apoio com uma valência
comercial/operacional mais forte, o que acontece com apenas
apenas 25% das UAE
da amostra.
Não foi possível verificar, no entanto, qualquer relação directa entre a
prestação simultânea de serviços do Grupo 1 e 2 e a taxa de
internacionalização das empresas numa UAE. As entidades que prestam
ambos os serviços (2) registam
registam curiosamente a maior e a menor percentagem
de empresas posicionadas no mercado externo.
Tabela 31 - A internacionalização como objectivo das UAE e
os serviços prestados neste domínio

Objectivo?
IPN
UAE

Sim
88%

Serviços de apoio à
internacionalização
Serviços do
Serviços do
Grupo 1
Grupo 2
Sim
Sim
75%
25%
Fonte: Multisector

Conclusões

Os dados não
ão permitem extrair relações de causa-efeito que expliquem a razão pela
qual o IPN mostra taxas de internacionalização das suas empresas muito superiores à
médias das UAE da amostra. Mas, a partir da análise das entrevistas conduzidas e dos
dados recolhidoss nesse processo, a melhor pontuação obtida pelo IPN pode explicarexplicar
se como resultado de dois factores não correlacionados:
•

O IPN além de enunciar como objectivo a Internacionalização das empresas
que apoia, apresenta serviços integrados neste domínio. Demonstra
Dem
por isso
consistência entre os seus objectivos e os serviços disponibilizados às
empresas que acolhe/apoia;

•

O exigente processo de admissão das empresas no IPN, aumenta a
probabilidade de aceitação de empresas que beneficiam de sinergias ou
complementam
ntam a actividade de outras empresas já instaladas. Aumenta-se
Aumenta
assim a probabilidade de transacções intra-incubadora.
intra incubadora. Caso uma das
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empresas instaladas no IPN se internacionalize é provável que outras
empresas, com quem sejam mantidas relações técnicas ou comerciais, sejam
levadas por efeito de arrastamento.

5.2.2.4. Integração dos serviços de apoio às empresas
Objectivo

Pretende-se aferir os resultados da análise efectuada à integração dos serviços de
apoio às empresas prestados pelas UAE e comparar os resultados obtidos com os
serviços oferecidos pela entidade de referência, o IPN.
Metodologia específica

A análise que se realizou tem um pressuposto subjacente. Não se pretende avaliar a
qualidade da prestação de serviços de apoio às empresas, dado não se possuir fontes
que permitam aferir a mesma a partir da experiência de prestação vivida pelos
beneficiários/destinatários dos mesmos. Pretende-se sim, verificar o nível de
integração dos serviços prestados, classificando os diferentes tipos em níveis de
especialização e verificando se a oferta das UAE da amostra cobre ou não um amplo
leque de necessidades potenciais das empresas nas suas fases iniciais do ciclo de vida.
Para a medição da integração dos serviços de apoio às empresas do apoio prestado
pelas UAE às empresas, foi construída uma escala de avaliação – vide Tabela 32 – na
qual são atribuídas diferentes pontuações aos serviços prestados e é feita uma
ponderação da valor dos mesmos em função do seu nível de especialização. As
entidades que mostrem maior leque e integração de serviços serão melhor pontuadas.
Mais adiante discutir-se-ão os resultados obtidos à luz de 2 série de dados
relacionados:
•

A importância das parcerias na oferta de serviços das UAE;

•

E o número de recursos humanos afectos aos serviços prestados pelas UAE.

Pretende-se nesse ponto aferir se as UAE têm recursos próprios para satisfazer a sua
oferta potencial ou se recorrem à subcontratação de entidades externas e em que
moldes o fazem para esse efeito.
Para facilitar a análise dos serviços que as UAE prestam às empresas efectuou-se uma
divisão dos 17 serviços de apoio em 7 tipologias – vide Tabela 32 – as quais serão
analisadas individualmente.
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Tabela 32 - Tipologia de serviços prestados

Serviços de recepção e secretariado básicos
Cedência/arrendamento de espaços
Facilitação do contacto das empresas com ESCT
Investigação e Desenvolvimento
Apoio no registo de propriedade industrial
Apoio na elaboração do Plano de Negócios
Serviços de contabilidade
Apoio no marketing institucional
Apoio no registo da empresa
Apoio à gestão
Serviços de consultoria;
Preparação de candidaturas a programas de
incentivos
Apoio jurídico
Divulgação das empresas instaladas e seus
produtos/serviços
Marketing
Divulgação das actividades científico-tecnológicas
das empresas instaladas
Promoção de contactos com
Contacto com investidores
parceiros
Apoio à internacionalização
Gestão Estratégica
Apoio nas transacções internacionais
Formação
Formação de Recursos Humanos
Apoio Logístico

Fonte: Multisector
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Tabela 33 - Escala: Integração dos serviços de apoio às
empresas

Nível de
apoio

Tipologia

1º Nível

Apoio Logístico

2º Nível

Marketing

2º Nível

Promoção de contactos
com parceiros

3º Nível

Apoio à gestão

3º Nível

Formação

4º Nível

Investigação e
Desenvolvimento

4º Nível

Gestão Estratégica

Pontuação
Atribuição de 10 pts. por cada
serviço assinalado
Atribuição de 20 pts. por cada
serviço assinalado
Atribuição de 20 pts. por cada
serviço assinalado
Atribuição de 30 pts. por cada
serviço assinalado
Atribuição de 30 pts. por cada
serviço assinalado
Atribuição de 40 pts. por cada
serviço assinalado
Atribuição de 40 pts. por cada
serviço assinalado

Fonte: Multisector
Resultados
Figura 5 – Pontuação: Integração dos serviços de apoio a
empresas
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Fonte: Multisector

A média da amostra foi inferior à pontuação do IPN na quarta dimensão de
análise – Integração dos serviços de apoio a empresas, sendo importante
sublinhar que não só o IPN presta de forma integrada e consistente todos os serviços
de apoio supra referidos, como também se diferencia de forma muito clara da média
da amostra de UAE de base tecnológica da região Norte.

A diferença de pontuação entre o IPN e as UAE, nesta dimensão de análise, deve-se
ao facto da entidade de referência prestar serviços em toda a cadeia de valor, tendo
para o efeito os recursos financeiros necessários e recursos humanos especializados
para a prestação de serviços com múltiplas valências.
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Gráfico 17 - Tipologia de serviços de apoio prestados pelas
UAE da amostra
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Fonte: Multisector

Numa análise mais fina aos resultados observa-se
observa o seguinte:
•

Constata-se
se que as
a tipologias
as de serviço mais frequentes são relacionadas
relac
com o Apoio Logístico e a Promoção de contactos com parceiros. Estes
serviços são caracterizados por um grau baixo de especialização e não
obrigam à contratação de Recursos
Recursos Humanos especializados;

•

A facilitação do contacto das empresas instaladas/incubadas com entidades
do SCTN é um serviço prestado pelo IPN que se faz valer da interligação
existente entre o Instituto e a Universidade de Coimbra e outras organizações
intensivas em I&D. As UAE da amostra têm uma oferta similar. Apenas
25% declara não apoiar as empresas no acesso ao conhecimento
científico através de contactos com instituições de I&D. Mas um dado
sobressai das entrevistas realizadas: a proximidade entre o IPN e a
Universidade de Coimbra é maior do que a observada entre as UAE
U
da
amostra e as suas principais instituições parceiras de ensino. A maioria das
empresas incubadas no IPN teve a sua génese em projectos conjuntos com a
Universidade. Pode-se
Pode se concluir que a proximidade com as ESCTN é um
factor de vantagem do IPN na captação
captação de empresas e na manutenção de
uma relação de proximidade das mesmas com as fontes do conhecimento no
meio académico. Como tal, uma boa prática a seguir;

•

O IPN conta com um Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade
Industrial (GAPI), no qual, para além
a
do acompanhamento
mento no processo de
registo de patentes e marcas, são prestados serviços de esclarecimento e
consultoria na celebração de acordos de transferência de tecnologia. Nas
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UAE que constituem a amostra, apenas 63% presta serviços ao nível da
gestão da propriedade intelectual. E na maioria dos casos este serviço não é
prestado de forma directa, mas sim através de contactos e protocolos que as
UAE estabelecem com entidades externas. O IPN integra dentro da sua
estrutura recursos que permitem o apoio directo às empresas no que
diz respeito à propriedade intelectual o que possibilita uma resposta mais
rápida e direccionada às necessidades das empresas que apoia;
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•

Apenas 25% das entidades da amostra declarou prestar serviços
associados à totalidade das tipologias de serviço. Mas deve-se ressalvar o
facto de algumas UAE declararem como disponíveis serviços que, na
realidade, são prestados por entidades externas com quem foram celebradas
parcerias, o que significa que o leque de serviços oferecidos directamente
pelas UAE da amostra é, na realidade, menor do que o declarado nos
inquéritos. Por oposição, o IPN integra recursos internos para a
prestação destes serviços. Uma vantagem comparativa que exige, no
entanto, uma estrutura permanente de recursos humanos
especializados;

•

O IPN que conta com 10 colaboradores alocados aos Serviços de apoio
às empresas. A maioria das UAE da amostra (88%) tem uma estrutura de
recursos humanos constituída por um máximo de 5 colaboradores afectos a
estes serviços;

•

75% das UAE presta serviços de apoio ao nível do Marketing. 50% das
UAE apoia as empresas instaladas na divulgação das suas actividades
científico-tecnológicas. Estes resultados contrastam com a prática corrente
no IPN, entidade de referência, o qual actua na promoção das empresas, dos
produtos e das actividades científico-tecnológicas através do site institucional
assim como em eventos próprios dedicados a essa função. Este papel activo
do IPN na promoção das actividades das empresas que acolhe é uma
vantagem comparativa forte. As empresas beneficiam dos serviços e da
própria imagem que o IPN soube cultivar neste domínio. Este dado é
importante: A notoriedade da UAE beneficia directamente da notoriedade
das empresas que acolhe, assim como o contrário. Existem claras vantagens
na definição de uma política coordenadas de comunicação entre as empresa
de sucesso acolhidas e a UAE;

•

A maioria das UAE (75%) presta serviços de facilitação do contacto
com investidores. O IPN opta por analisar conjuntamente com as empresas
quais as entidades que mais se adequam ao financiamento da actividade da
empresa acolhida. A maioria das UAE da amostra celebra parcerias com
entidades financiadoras que permitem vantagens na realização de operações
de financiamento. Mas, normalmente, as UAE deixam ampla liberdade à
empresa acolhida para a celebração das parcerias/operações que julgue
adequadas;

•

Os Serviços de apoio ao nível da formação são os menos frequentes nas
UAE da amostra, (apenas 38% oferece serviços nesta área). O IPN, pelo
contrário, aposta na formação directa aos empreendedores, organizando
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formações altamente especializadas,
especializadas de forma contínua, e direccionadas a
jovens empreendedores que pretendem
pr
criar empresas start-up.
start
Esta acção
contribui para estimular o empreendedorismo e a transferência de saberes.
saber O
IPN faz-se
se valer da ligação existente com a Universidade de Coimbra,
Coimbra com
outras instituições
nstituições de Ensino Superior e várias empresas
mpresas da rede de parcerias
do IPN, de modo a cobrir múltiplas áreas e perfis de formação.
formação Destaca-se a
preocupação do IPN na formação de empreendedores e a sua capacitação em
áreas core para o sucesso das iniciativas empresariais. Esta é uma importante
característica diferenciadora em relação à amostra de UAE da região Norte.
Conclusões

O IPN, entidade de referência nessa análise, sedimentou um conjunto de
competências e recursos suficientes para a prestação de um alargado leque de
serviços de apoio às empresas. Esta entidade presta mais serviços e de forma mais
integrada que as UAE da região
região Norte. E presta estes serviços de forma directa e
eficaz, recorrendo a parcerias externa em áreas onde as mesmas signifiquem real
valor acrescentado (e não sejam apenas mero outsourcing).
Mas este nível de serviço exige recursos humanos qualificados. O IPN tem
aproximadamente o dobro dos recursos humanos dedicados que a média da amostra
das UAE da região Norte. Uma diferença significativa em termos de horas de
trabalho disponíveis e capacidade de acompanhamento da actividade das empresas
instaladas/em incubação.

5.2.3.

Resultados Agregados

Agregando as 4 dimensões de análise, e como esperado a partir da análise dos
capítulos anteriores, observa-se
observa se uma elevada diferença entre a pontuação obtida pelas
UAE da amostra e a pontuação final da entidade de referência.
referência
Tabela 34 – Pontuação: resultados agregados

Dimensões de análise
Atractividade das UAE
Processo de selecção
Internacionalização
Apoio às empresas
Total
Total Normalizado

Pontuação
UAE
220
58
41
279
598
50

IPN Máxima
238
300
70
200
85
100
480
480
873
1080
75
100

Fonte: Multisector
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Figura 6 – Pontuação: resultados agregados
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Pode-se observar no IPN uma abordagem pluri-dimensional que integra de forma
efectiva várias valências e serviços de apoio às empresas instaladas/incubadas. O IPN
demonstra preocupação com a especialização dos serviços oferecidos e mantém-se
fiel a uma estratégia de actuação de médio-longo prazo, baseada numa estratégia clara
e eficazmente comunicada interna e externamente, o que distingue esta UAE das
restantes UAE da amostra.
Mas outros elementos devem ser destacados a partir da análise agregada dos dados
disponíveis:
•

A atractividade das UAE resulta da correlação entre a utilização de
ferramentas de divulgação direccionadas para públicos alvo definidos e uma
atitude proactiva na captação de novas iniciativas de empreendedorismo;

•

O processo de selecção de empresas a incubar/instalar numa UAE deve estar
objectivamente construído, deve respeitar os objectivos de médio/longo
prazo da UAE, deve ser dinâmico – de modo a melhor avaliar as empresas
candidatas e a sua adequação à cultura da entidade – e deve respeitar uma
linha de crescimento e cooperação entre as entidades já instaladas e as
entidades entrantes. O processo de selecção das empresas deve levar em
conta as possíveis sinergias criadas entre as novas empresas e as empresas já
existentes na UAE de modo a potenciar o estabelecimento de relações de
cooperação e a realização de projectos conjuntos entre entidades com
serviços complementares;

•

A proximidade das UAE com Unidades do Conhecimento e com ESCT
contribui para uma valorização mútua de competências e potencia a
interligação destes dois meios, o que propicia a criação de um ambiente
favorável à inovação e à instalação de empresas de base tecnológica;

•

O desenvolvimento de uma consciência empreendedora e o incentivo ao
empreendedorismo por parte das UAE concretiza-se através de formações
altamente especializadas e direccionadas a jovens empreendedores que
pretendem criar empresas start-up;

Finalmente, as UAE precisam de recursos materiais e competências adequadas à
prestação de serviços de apoio de qualidade. Devem apostar na contratação de
128
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recursos humanos especializados de forma a possibilitar a prestação de serviços
diferenciados e direccionados ao acompanhamento das empresas e/ou projectos
desenvolvidos. Sempre que possível estas competências devem ser internalizadas pela
p
UAE tornando-aa um parceiro das empresas instaladas.
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