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Área: Contabilidade Gerencial 
 

O CUSTO DE UMA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE EMPRESAS:  
um estudo em uma universidade filantrópica 

 
RESUMO 
Empresas startups ganharam espaço no cenário mundial pela sua influência no 
desenvolvimento regional por meio da criação de emprego e renda. Caracterizadas como 
flexíveis e dispostas a assumir riscos, elas dispendem de pouca experiência na gestão e 
apresentam dificuldades na comercialização, além de ter insuficiência de capital próprio. Com 
a mortalidade precoce desses empreendimentos, ambientes como incubadoras de empresas 
surgiram com intuito de apoiar tais empreendimentos. Nesse contexto, a presente pesquisa 
propôs um estudo de caso na Incubadora da UPF – IUP e objetivou descrever os custos da 
incubadora, a fim de disponibilizar informações úteis à gestão e que permitam a mensuração 
dos recursos necessários para sustentabilidade financeira da organização em estudo. Quanto à 
classificação metodológica, o estudo foi descritivo e realizado com pesquisa diagnóstico; 
quanto ao problema investigado, caracterizou-se pelo aspecto quali-quantitativo, estudo de 
caso e pesquisa documental. Para a obtenção da análise, apropriou-se do sistema de custeio 
integral, que permitiu o levantamento financeiro da incubadora e dos gastos inerentes ao seu 
funcionamento, sustentados com recursos próprios e de entidades gestoras. Concluiu-se, por 
meio da análise dos processos, que as receitas próprias são insuficientes para garantir a 
autossustentabilidade, determinando a dependência financeira das entidades parceiras. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Inovação. Incubadoras de empresas. Análise de custos.  
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1 INTRODUÇÃO  

No cenário mundial, as micro e pequenas empresas vêm tomando espaço e se 
destacado, devido à sua influência no desenvolvimento regional, por meio da criação de 
empregos e o aumento da renda. Essas empresas são caracterizadas como ágeis, flexíveis, 
pouco burocráticas e dispostas a assumirem riscos, características que as tornam propícias à 
inserção e ao desenvolvimento de inovações, sejam essas em produtos, serviços ou processos 
produtivos, de forma que se adaptam rapidamente às demandas do mercado. 

No entanto, a maioria dessas empresas tem insuficiência de recursos financeiros 
oriundos de capital próprio e não apresentam experiência na gestão, consequentemente, 
manifestam dificuldades na comercialização.  

Como forma de incentivo e de redução da mortalidade precoce desses 
empreendimentos, surgem as incubadoras, as quais proporcionam a tais empreendimentos 
ideias inovadoras em um ambiente específico para auxiliá-las durante os primeiros anos de 
existência. 

O desempenho da incubadora, no que diz respeito a oferecer às empresas o auxílio na 
gestão do conhecimento, depende de como seus recursos financeiros são alocados. Nesse 
sentido, a Contabilidade de Custos fornece elementos à tomada de decisão. Por meio do 
método de custeio adequado, é possível definir estratégias e práticas que tornem a incubadora 
sustentável financeiramente. 

Assim, no presente trabalho, analisam-se os fatores internos de uma incubadora e as 
competências da inovação em seu processo para, num segundo momento, avaliar os custos 
dos serviços oferecidos às empresas nascentes nessa base tecnológica. Tem-se como 
pressuposto que a eficiência dos empreendimentos inovadores depende da capacidade de 
gestão da incubadora que às abriga e que, como resultado, apresenta crescimento regional. 
 
1.1 Problema de pesquisa e objetivo 

O número crescente de micro e pequenas empresas no cenário econômico atual e o 
alto índice de mortalidade entre elas, gera o problema de inserção do empreendimento no 
mercado. No entanto, a inovação pode proporcionar às organizações uma dada vantagem 
competitiva em relação às demais, na forma de lucros diferenciados. Porter já firmava em seu 
trabalho datado de 1999, que as estratégias competitivas estão correlacionadas às iniciativas 
de inovação. 

A inovação empreendedora é resultante da interação entre indivíduos detentores da 
criatividade, do conhecimento, da motivação e inseridos em um ambiente que permita o 
amadurecimento de ideias. Por isso, ambientes como os oferecidos por incubadoras são 
essenciais no fomento a essas empresas.  

As incubadoras de empresas derivam de ambientes com espaços planejados de 
compartilhamento de área física, infraestrutura técnica e administrativa, o que as tornam um 
ambiente difusor de inovação. Essas instituições, por muitas vezes, estão inseridas em 
Universidade e contam com apoio governamental na difusão do empreendedorismo inovador. 

O objetivo de uma incubadora é consolidar, no mercado, empreendimentos e mover o 
ciclo econômico, fomentando emprego, renda e desenvolvimento regional. Para atingir essa 
finalidade, a análise dos custos é essencial à garantia da existência de uma incubadora. 

Diante do exposto, entende-se que um estudo que visa verificar os gastos das 
atividades de uma incubadora pode ser utilizado pela gestão como uma ferramenta de auxílio 
à tomada de decisão, bem como significar alocação correta dos recursos, a fim de torná-la 
autossustentável. Assim, este estudo propõe a análise de custos da Incubadora da UPF - IUP 
para que possa permitir à gestão o controle dos custos dessa entidade e, com isso, venha a 
auxiliar na tomada de decisão. 
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Além disso, o estudo contribui com estudos precedentes desenvolvidos por autores 
como Oliveira (2009) que examinou os custos da Incubadora de Empresas de Design da 
Universidade do Estado de Minas Gerais, a fim de proporcionar a autossustentabilidade. No 
Brasil, há deficiência de estudos para fins comparativos e de auxílio à tomada de decisões, 
visto que são poucos os estudos sobre incubadoras de empresas.  

Dessa forma, este estudo relaciona-se com a pesquisa desenvolvida por Ribeiro (2010) 
em que o autor discute sobre os custos de transação, dimensão competitiva e a cadeia de valor 
na incubação de micro e pequenas empresas em Portugal; Baldissera (2000) que identifica 
fatores de sucesso ou de insucesso no desenvolvimento de empresas nas incubadas do Alto e 
Médio Vale do Rio do Peixe e, também, o estudo realizado por Souza e Junior (2003) que 
analisa a relação universidade-empresa, por meio do estudo de caso da incubadora de 
empresas de base tecnológica da Universidade de Brasília. 

 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A Inovação e os sistemas de inovaçãoMonteiro (2011), ao citar Schumpter 
(1911), propõe que a dinâmica econômica é alterada constantemente, ela nunca estabiliza e 
entre os períodos de expansão e recessão a economia se mantem oscilante. O crescimento 
gradual está associado a fatores externos e, de forma essencial, à inovação e ao capitalismo 
que cria novos bens de consumo, novos modelos de produção, novos mercados e novas 
formas de organização industrial, destruindo velhos modelos.  

A inovação é considerada uma das funções do negócio, segundo a qual a prospecção 
de mercadorias e serviços melhores e mais econômicos torna-se possível. Monteiro (2011) 
lembra que Drucker criou o conceito de organização inovadora e que essa não se caracteriza 
apenas por investimentos em pesquisa, mas, sim, por uma atitude geral voltada à inovação. 
Empresas inovadoras iniciam definindo a quantidade de inovação que deverá ser necessária 
para permanecer competitiva. Reis (2008) enfatiza que as empresas buscam pela inovação, a 
expectativa de atingir a vantagem competitiva1, em relação às demais, na forma de lucros 
diferenciados. 

A inovação ou a criatividade empreendedora é resultante da interação entre indivíduos 
possuidores da criatividade, do conhecimento, da motivação e de um ambiente que permita o 
amadurecimento de ideias. Nesse sentido, Reis (2008) define as fontes de inovação em duas 
divisões: fontes externas ou ambientais e fontes internas. São consideradas internas as 
atitudes, os recursos e os mecanismos que levam a empresa a buscar deliberada e 
sistematicamente a criação e a introdução de inovações que podem interferir de maneira 
decisiva nos resultados desses esforços. As fontes de inovação externa estão correlacionadas à 
sociedade como um todo e refletem aspectos estruturais resultantes dos processos sociais de 
longo prazo, esses, por sua vez, resultam nos sistemas de inovação. 

Os sistemas de inovação, no entendimento de Lastres e Cassiolato (2006), englobam o 
conjunto de organizações que contribuem com a capacidade de inovação em um país, uma 
região, um setor ou uma localidade. Nesse sentido, são constituídos de elementos e relações 
que se integram na produção, na fusão, e no uso de conhecimento. 

A combinação das contribuições sobre desenvolvimento da escola estruturalista latino-
americana com a visão neo-schumpeteriana, desenvolvem o sistema de inovação. Portanto, a 
contribuição entre instituições distintas que conjuntamente contribuem para o 
desenvolvimento e a difusão de tecnologias formam os sistemas. Há envolvimento não 
somente de empresas, mas, também, de instituições de ensino e pesquisa, de financiamento, 
do governo entre outros (CASSIOLATO; LASTRES, 2000). 

                                                
1 Vantagem competitiva é o resultado da variedade e da especialização em que o fato apresenta efeitos de 
indução ao sucesso econômico, no qual ocorrem ao redor de estruturas industriais especificas (PASSOLI, 2012). 
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Com base nos estudos de Sábato e Botana, (1968, apud Reis, 2008), a região pode e 
deve participar de desenvolvimento de tecnologia, ciência e inovação. No entanto, para que se 
torne possível, são recomendadas estratégias de inserção da ciência e tecnologia no processo 
de desenvolvimento latino-americano. Essa inclusão resulta em ação múltipla e coordenada 
por três elementos fundamentais para o desenvolvimento da sociedade: o governo, a estrutura 
produtiva (empresas) e a infraestrutura tecnocientífica (universidade). Essa ação é 
denominada Triângulo de Sábato. 

Atualmente, no Brasil, as universidades vêm ganhando destaque em relação a 
estruturas híbridas, impulsionadas por políticas públicas, como as representadas na Lei de 
Inovação ou pela necessidade de reposicionamento no seu entorno territorial, respondendo às 
demandas da sociedade. As estruturas formadas por universidades difundem as mais 
tradicionais transferências de tecnologias, por meio de ambientes como incubadoras e parques 
tecnológicos (LAHORGUE, 2006).  

A Anprotec (2014) destaca que “um parque tecnológico é um complexo produtivo 
industrial e de serviços de base científico-tecnológica planejado, de caráter formal, 
concentrado e cooperativo, que agrega empresas cuja produção se baseia em pesquisas 
tecnológicas”. Lahorgue (2006) acredita que, quando os parques são resultados de parcerias 
entre universidade local, poder público e associações empresariais, facilitam a circulação de 
informações, originando a redução de custos de transações e riscos. Os parques atuam no 
crescimento regional, assumindo várias facetas, criando-se novas empresas de base 
tecnológica e novos empregos. Outro ambiente que proporciona inovação é formado por 
incubadoras de empresas, que podem, ou não, estarem inseridas em um parque tecnológico e 
seu objetivo é abrigar empresas nascentes dispostas ao processo de criatividade inovadora. 

 
2.2 Incubadoras de empresas como instituições de fomento ao empreendedorismo 
inovador 

Lahorgue (2006) destaca que as incubadoras fazem parte dos sistemas de inovação e 
se caracterizam por abrigar empresas nascentes denominadas startups, proporcionando 
espaços planejados de compartilhamento de área física, infraestrutura técnica e administrativa 
por um determinado prazo. Empresas nascentes se beneficiam desse ambiente, pois o índice 
de mortalidade é muito abaixo, se comparado a novas empresas que nasceram fora desse 
ambiente.  

A origem do movimento das incubadoras em escala mundial inicial foi nos Estados 
Unidos, na região do Vale do Silício na década de 1950. A partir desse movimento, as 
incubadoras passaram a manifestar evolução crescente no Brasil, desde sua origem na década 
de 1980, quando os empreendimentos pioneiros na área foram implantados no País 
(LAHORGUE, 2006). Com início na década de 1980, o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq iniciou o primeiro Programa de Parques 
Tecnológicos no Brasil, por meio de estudos em incubadoras e parques britânicos e 
americanos. A partir desse movimento, desencadeou-se o surgimento de incubadoras de 
empresas, visto que antes não havia estrutura para iniciar a implantação de parques científicos 
(ANPROTEC, 2012). 

Inicialmente, o direcionamento das incubadoras era somente para setores tecnológicos, 
de informática, biotecnologia e automação industrial e seu propósito era a criação de novas 
empresas que pudessem levar ao mercado novas ideias e tendências tecnológicas. Atualmente, 
há uma expansão significativa dessas entidades e, por isso, surge a necessidade de um 
gerenciamento diferenciado. Nesse sentido, a Anprotec em conjunto com o Sebrae elaboraram 
um método de gestão, visando à padronização ao atendimento às empresas. (ANPROTEC, 
2012). 
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Nesse contexto, surge um novo modelo de atuação para as incubadoras brasileiras, o 
Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos – Cerne. Esse modelo é uma 
plataforma que objetiva promover a melhoria expressiva nos resultados das incubadoras das 
diferentes áreas, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Com finalidade de criar 
soluções, o Cerne amplia a capacidade de gerar empreendimentos inovadores bem sucedidos 
e, com isso, cria uma base de referência às incubadoras, para que possam reduzir a 
variabilidade na obtenção de sucesso das empresas apoiadas (ANPROTEC, 2013). 

 
2.3 Da contabilidade gerencial à contabilidade de custos 

Para Horngren (1985), a contabilidade é um estudo a ser considerado como um 
importante meio corporativo, no entanto, é aconselhável que se tenha a compreensão de suas 
habilidades e limitações. Esse estudo permite o entendimento do desempenho contábil para a 
orientação da tomada de decisões.  

Na mesma linha de pensamento, Iudícibus (2006), afirma que a contabilidade 
gerencial pode ser caracterizada como um enfoque especial conferido a várias técnicas e 
procedimentos contábeis já conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na 
contabilidade de custos, na análise financeira e de balanço entre outros. A contabilidade 
gerencial tem um grau de detalhes mais analíticos, ou seja, em uma classificação diferenciada, 
atua de maneira a auxiliar para com os gerentes das entidades em seu processo decisório. 

Schier (2013) afirma que, atualmente, o tratamento da contabilidade é de nível macro, 
pois contribui de forma determinante para o sistema informacional de gestão das organizações 
e para o processo decisório. A filosofia da contabilidade gerencial evoluiu e foi ampliada de 
modo a resolver questões de integração de atividades, fluxos de operações, qualidade de 
comunicação, por meio de controladoria, com o intuito de tornar ágil e consistente o processo 
de tomada de decisão. 

A contabilidade de custos tem como propósito fornecer informações para a 
determinação dos custos e fatores de produção; determinar custos de qualquer natureza, dos 
setores de uma organização; reduzir custos dos fatores de produção de qualquer atividade ou 
de setores da organização; controlar as operações e as atividades de qualquer organização; 
levantar desperdícios, tempo ocioso e produtos danificados; ainda definir custos de pedidos 
não satisfeitos, inventários e estabelecimento de orçamentos. Em suma, sem a contabilidade 
de custos, a tomada de decisão seria onerosa ao administrador ou gestor da unidade (ATHAR, 
2005). 

 
2.4 Sistemas e métodos de custeio 

Os sistemas de custeio tradicionais iniciaram em ambientes nos quais a mão de obra 
direta e os materiais predominam na construção de custos. A política empregada para redução 
de custos envolviam reduções gerais nos departamentos, congelamento do crescimento do 
salário e das atividades, políticas e reformas antecipadas, cortes na formação e em 
investimentos. No entanto, essas medidas podem gerar decadência financeira, pois condizem 
com a redução de custos desnecessários. Nos modelos tradicionais, a distribuição de custos 
indiretos para cada unidade produzida na proporção que a base temporal ou o volume, como 
essas medidas variam de acordo os níveis de produção. Esse modelo também é visto como 
modelo baseado em volumes, por isso, são considerados obsoletos (FERREIRA, 2011). 

Portanto, os métodos de custeios atuais que permitem precisão na análise de custos e, 
também, são as mais utilizadas, destaca-se no presente estudo o custeio por absorção e o 
custeio integral ou RKW. 

O método de custeio integral opera em duas fases: a primeira é a divisão da companhia 
em centro de custos, os quais são definidos pela forma da empresa, pela homogeneidade ou 
pela localização. Nessa fase, por meio de critério de rateio, os custos são alocados aos centros 
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definidos. Na segunda fase, os custos são passados dos centros de custos para os produtos. 
Todos os gastos incorridos pela empresa são rateados aos produtos, da mesma forma que o 
custeio de absorção o faz, a diferenciação ocorre por conta desse método que aloca as 
despesas no produto (FERREIRA, 2011).  

A vantagem desse método é que o preço do produto estabelecido visa à total 
recuperação dos gastos incorridos pela empresa e em mercados em que o preço ainda não 
esteja estabelecido, esta informação é de profunda relevância aos gestores. A desvantagem é 
que as decisões de preço de vendas deverão ser constantemente revisadas, uma vez que os 
custos são influenciados pelo volume da atividade e o rateio desses envolve critérios de 
alocação que podem ser muito subjetivos o que pode acarretar julgamentos pessoais para 
decidir qual a melhor base de rateio para tais apropriações (FERREIRA, 2011). 

 
3 METODOLOGIA 

Quanto à classificação metodológica, o estudo foi descritivo e com o desenvolvimento 
de pesquisa diagnóstico, quanto ao problema investigado, caracterizou-se pelo aspecto quali-
quantitativo, estudo de caso e pesquisa documental. A população é constituída pela 
Incubadora de Empresas da UPF – IUP. 

O delineamento quanto ao procedimento técnico é constituído pelo estudo de caso que, 
segundo Gerhardt e Silveira (2009), proporciona o conhecimento em profundidade, 
explicitando o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em 
muitos aspectos. O trabalho focaliza, em uma única unidade, a incubadora de empresas IUP. 
Dessa forma, o método de estudo de caso se encaixa aos propósitos aspirados pela pesquisa. 

Em um primeiro momento, foi realizado levantamento de dados por meio de 
documentos, por isso, a investigação também é definida como documental e para 
complementação, ainda serão utilizadas as entrevistas com os atores, para que se tivesse 
dados, os quais não constavam em documentos. Após esse procedimento foram realizados 
cálculos de custeio.  

O cálculo do custo das prestações de serviços da incubadora foi feito por meio do 
método de custeio integral que possibilita absorver todos os custos incorridos de um período. 
A análise dos dados foi realizada por meio de planilhas Microsoft Excel® e a compilação dos 
dados e a análise desses possibilitam a sugestão de alternativas para que sejam reduzidos os 
custos em gastos desnecessários, se realize alocação correta dos recursos financeiros e 
também auxilie a gestão na tomada de decisão. 

 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
4.1 Caracterização da Incubadora de Empresas da UPF - IUP 

O Parque Científico e Tecnológico UPF Planalto Médio – UPF Parque é fruto de uma 
iniciativa da Universidade de Passo Fundo que tomou por base o desejo de uma constante 
aproximação da instituição com a comunidade, as suas necessidades e demandas sociais, bem 
como do Poder Público com o setor empresarial. 

O UPF Parque tem o apoio direto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do 
Governo de Estado do Rio Grande do Sul por meio da Secretaria de Ciência, Inovação e 
Desenvolvimento Tecnológico e da Prefeitura Municipal e de Passo Fundo. A partir de 
Parcerias em nível tecnológico e de recursos de pesquisas conjuntas, o Parque promove o 
fluxo de talentos, o intercâmbio de ideias, o acesso a laboratórios e a equipamentos 
especializados, impulsionando a geração de empregos e o desenvolvimento regional 
sustentável. 

Proporciona à comunidade três edificações setorizadas, a saber: o Parque I, que atua 
no setor de tecnologia de informação, o parque II que atende à agricultura de precisão e o 
Parque III com atuação em áreas de metal-mecânica, em que proporcionam ambientes de 
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fomento à pesquisa e inovação formada por Central de Equipamentos Multiusuários - Cemulti 
e Incubadora de Empresas – IUP. 

A Cemulti abriga equipamentos de última geração, laboratórios de diferentes áreas do 
conhecimento e conta com profissionais qualificados que atendem às necessidades de 
pesquisa das empresas instaladas, sejam essas residentes ou incubadas, bem como às 
demandas relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão da UPF. 

As empresas residentes são definidas como empresas já consolidadas no mercado, mas 
que têm o objetivo de fomentar a inovação e/ou pesquisa, podendo, assim, ter sua instalação 
no UPF Parque. Como empresas incubadas têm sua instalação na Incubadora de empresas 
IUP, uma vez que o ambiente é ofertado para empreendimentos nascentes que produzem 
serviços ou produtos de inovação e que não têm estrutura de gestão para se inserir no 
mercado. 

A IUP é uma incubadora de modalidade mista que abriga ao mesmo tempo empresas 
de base tecnológica e de setores tradicionais, tendo em vista as características dos 
empreendimentos a serem apoiados. Atualmente, não está em funcionamento efetivo, mas 
atua na pré-seleção das empresas que possuem o perfil de incubação conforme modelo de 
gestão adotada. A iniciativa de constituição da IUP ocorreu em 2012, juntamente com o UPF 
Parque em seu segundo módulo, concebido a partir de recursos da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, com previsão de 
idealização para 2015.  

Os empreendimentos e empresas que fazem parte do programa de incubação devem 
obedecer ao Regimento Interno proposto pela incubadora, em que são definidas as regras de 
funcionamento da IUP. A seleção de projetos a serem admitidos pela IUP é efetuada mediante 
editais periódicos. 

Após a descrição da incubadora IUP, se faz necessário a caracterização da estrutura 
dessa. 

 
4.2 Descrição da estrutura da incubadora – critério de rateio 

O espaço do parque tecnológico em funcionamento é composto pela área total de 
2.155,32 m², divididos em duas edificações, denominadas Parque I e Parque II. Esse espaço é 
compartilhado entre os setores do Parque Tecnológico - UPF Parque, a Central Multiusuários 
de Equipamentos – Cemulti e a Incubadora de Empresas – IUP e os gastos não estão divididos 
por atividades.  

Neste contexto, houve a necessidade de definir um critério de rateio adequado para 
alocação dos gastos. Ressalta-se que as receitas do UPF Parque e da IUP são oriundas do 
valor de locação e o critério de cobrança é por meio do valor por m² locado, optou-se 
portanto, em separar os três setores (UPF Parque, Cemulti e IUP) em m² por ocupação.  

A tabela a seguir tem o propósito de apresentar os resultados obtidos das áreas dos 
setores UPF Parque, Cemulti e IUP. 
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Tabela 1 – Critério de rateio – distribuição das áreas 

Descrição Área dos setores 
 (m²) 

Resultado do rateio das áreas 
administrativa e comum aos setores 

(m²) 

Participação na 
área total 

(%) 
Área IUP 330,36 445,78 21% 

Área Cemulti 615,77 830,90 39% 

Área UPF Parque 651,15 878,64 41% 

Área comum 518,60   

Área administrativa 39,44   

Área total 2.155,32 2.155,32 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
Nessa tabela é possível observar que resultado obtido das áreas da Incubadora IUP é 

330,36 m², sendo esse o espaço disponível aos empreendimentos incubados. Portanto, esse 
valor é o valor utilizado como critério de rateio aos custos diretos. 

Além dos setores UPF Parque, Cemulti e IUP, há um espaço destinado à 
administração e uma área denominada de uso comum, que compreende corredores, banheiros 
e salas de capacitações. Essas áreas são compartilhadas entres as três atividades. 

Diante do exposto, optou-se por distribuir essas áreas entre os setores para que fosse 
possível o rateio dos custos indiretos e despesas. O resultado obtido foi presumível por meio 
do seguinte cálculo: 

 
Em que: 
AT – Área total (2.155,32) 
AAdm – Área da administração (39,44) 
AC – Área comum (518,60) 
AS – Área do setor (330,36) 
 
Portanto, o critério de rateio a ser utilizado para definir os custos indiretos e as 

despesas é de 445,78 m² para a IUP. Assim, a definição do gasto é possível por meio da 
equação: 

 
 
Em que: 
AT - Área total (2.155,32) 
AS = Área do setor (445,78) 
 

4.3 O sistema de custeio integral 
A mensuração dos custos de uma incubadora em implantação e o atendimento ao 

objetivo geral do estudo foi possível por meio do método de custeio integral. A escolha do 
método é fruto da predominância de despesas e custos fixos observados na coleta dos dados. 
Para tanto, o levantamento dos dados ocorreu por estimativas, em que foram utilizados os 
dados dos orçamentos previstos ao Parque no ano de 2015, em decorrência de a IUP não estar 
totalmente em funcionamento. 
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Assim, os gastos apresentados foram classificados entre custos diretos, indiretos e 
despesas, atendendo aos princípios contábeis. A apropriação dos custos e das despesas foi 
assim estabelecida: 
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Tabela 2 – Método de custeio integral: estimativa para o ano de 2015 
I.  Descrição dos Custos Total das Atividades 

IUP 
Total por m² 

1. Custos Diretos   
1.1.1. Mão de Obra R$ 770,40 R$ 2,33 

1.2.1.Crédito em Análises Laboratoriais R$ 312,93 R$ 0,95 

Total dos Custos Diretos R$ 1.083,33 R$ 3,28 
2.Custos indiretos   

2.1.1.Mão de obra R$ 8.029,09 R$ 18,01 

2.1.2.Energia elétrica  R$ 3.887,45 R$ 8,72 

1.1.2.Internet R$ 233,71 R$ 0,52 

2.1.3.Seguro R$ 7,53 R$ 0,02 

2.1.4.Água R$ 33,09 R$ 0,07 

2.1.5.Telefone fixo R$ 10,34 R$ 0,02 

2.1.6.Depreciação R$ 37,05 R$ 0,08 

Total dos custos indiretos R$ 12.238,27 R$ 27,45 
Total geral dos custos R$ 13.321,60 R$ 30,73 

II. Descrição das despesas   

3.Despesas indiretas    

3.1.Despesas gerais   

3.1.1.Despesas de gens permanentes R$ 146,92 R$ 0,33 

3.1.2.Despesas com material DEC R$ 350,14 R$ 0,79 

3.1.3.Despesas administrativas R$ 167,18 R$ 0,38 

3.1.4.Despesas de transferência interna R$ 153,91 R$ 0,35 

Total das despesas indiretas R$ 818,15 R$ 1,84 

Total das despesas R$ 818,15 R$ 1,84 

Total de custos e despesas R$ 14.139,76 R$ 32,57 

III. Descrição das Receitas   

4.Receitas Operacionais   

4.1.Aluguel de empresas incubadas R$ 6.533,08 R$ 21,05 

4.2.Empreendimentos de incubação externa R$ 210,50 R$ 0,64 

4.3.Aluguel de projetos em pré-incubação R$ 53,00 R$ 2,65 

Total das receitas R$ 6.796,58 R$ 24,34 

Resultado R$ (7.343,18) R$ (8,23) 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observa-se que os resultados estão divididos em duas colunas, em que a primeira é o 
resultado das atividades necessárias ao funcionamento da incubadora e a segunda apresenta a 
distribuição desses gastos entre as áreas definidas na Tabela 1. 

Partindo dessa análise preliminar, ressalta-se que os gastos com mão de obra direta é 
composta pelas consultorias prestadas e a estimativa do custo teve embasamento no valor 
proposto por hora trabalhada do profissional com titulação de mestre vinculado 
academicamente à UPF. Já a mão de obra indireta, composta pela administração do parque 
tecnológico, apropriou-se do piso da categoria de cada cargo e adicionados os proventos 
legais. Destaca-se que dentre os proventos calculados para mão de obra, encontra-se o INSS. 

A Universidade de Passo Fundo por estar inserida no contexto de filantropia, em 
conformidade com o Decreto 7.237/2010 que regulamenta a Lei 12.101, a qual dispõe sobre o 
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processo de certificação das entidades beneficentes de assistência social para obtenção da 
isenção das contribuições para a seguridade social, não possui obrigatoriedade de 
recolhimento de INSS. Todavia, a quota Patronal foi validada para identificar o custo real, 
uma vez que, caso a Incubadora IUP não estivesse inserida no guarda-chuva da filantropia, 
seria necessária a inclusão. 

Os demais gastos (custos diretos, indiretos e despesas) são resultados de relatórios 
gerenciais. A mensuração das receitas com locação das empresas incubadas, conforme 
descritas Tabela 2, foi elaborada pela gestão do Parque Tecnológico, a partir da conclusão dos 
custos por m² da incubadora e que também o valor fosse atrativo ao fomento de startups. 
Portanto, o valor de locação estipulado pela gestão de R$ 21,05 por m² cobre em média 
25,37% dos custos totais. A receita de empresas incubadas no valor mensal de R$ 6.533,08 é 
definida pelo valor do m² multiplicada pela área de 310,36 m² em que é destinado à incubação 
de empreendimentos. Ressalta-se também que a incubadora IUP tem outras duas fontes de 
receitas, quais sejam a incubação externa de empresas e os projetos em fase de pré-incubação. 

A modalidade de incubação externa de empresas tem como característica não estar 
inserida no espaço físico da incubadora, mas o projeto de inovação tem acompanhamento da 
incubadora e utilizará todos os serviços prestados pela IUP. Portanto, o valor de R$ 210,50 
mensais é fixado por projeto. Na Tabela 2, é apresentada somente uma empresa nessa 
modalidade, pois há interesse apenas por uma em que aguarda o início das atividades da IUP. 
Essa taxa de incubação externa distribuídos por 330,36 m² resulta em R$ 0,64 de receita por 
m². 

As receitas oriundas da modalidade de pré-incubação, definidas pela gestão do Parque 
Tecnológico, também utilizam os critérios de análise dos custos por m² apresentados. O 
ambiente proporcionado a essa modalidade apresenta a peculiaridade de uso coletivo entre 
oito projetos em um espaço de 20 m², em média. Portanto, o valor de locação de R$ 2,65 
mostra-se viável, uma vez que multiplicado pelos oito projetos e pelo espaço ofertado resulta 
na receita de R$ 424,00 mensais. 

Em suma, os custos totais de R$ 32,57 ao m² da incubadora IUP são superiores às 
receitas mensais por m² de R$ 24,34. Esse resultado não significa que a incubadora trabalha 
com déficit, apenas demonstra que R$ 8,23 por m² é desembolsado pela instituição 
mantenedora. O levantamento dos custos e das despesas da Incubadora IUP permitiu a 
construção de uma base de informações sobre os gastos de funcionamento que poderão dar 
suporte no processo de busca da autossustentabilidade. A análise do relatório de Custeio 
Integral é um passo importante na avaliação geral da IUP. Com esta base de análise, pode-se 
identificar e antecipar problemas, avaliar alternativas e identificar caminhos para fortalecê-la 
e prosperar. 

O estudo possibilitou a representatividade dos custos de uma instituição de fomento à 
pesquisa, à inovação, à tecnologia e aos dados apresentados, foram presumíveis ao 
comparativo com outros estudos de incubadoras. O estudo realizado por Oliveira (2009) na 
Incubadora de Empresas de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais objetivou 
analisar os custos da incubadora visando promover informações gerenciais que permita a 
mensuração dos recursos necessários à autossustentabilidade.  

A incubadora de design da Universidade do estado de Minas Gerais apresenta que as 
instituições gestoras devem custear 88,79% dos gastos para que a incubadora possa realizar 
suas atividades. O gráfico a seguir realiza o comparativo entre a Incubadora da Universidade 
de Passo Fundo – IUP e a Incubadora de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais 
– IED, em relação ao percentual desembolsado pelas instituições gestoras a fim de garantir as 
atividades dessas incubadoras. 
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Gráfico 1 – Comparativo entre IUP e IED: Valor custeado pelas entidades gestoras 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
O comparativo entre IUP e IED permitiu verificar a hipótese proposta por entidades 

gestoras em que incubadoras não são autossustentáveis. O estudo inicial realizado na 
incubadora IED permitiu que os gastos fossem ajustados na incubadora IUP para que 
chegasse o mais próximo possível da sustentabilidade financeira. O Gráfico 1 demonstra que 
uma gestão de custos é uma ferramenta de auxílio para a gestão que pode minimizar a 
margem de dependência de outras instituições. 

Analisou-se, também, quanto de recurso financeiro a IUP precisa para manter suas 
atividades. Nessa análise, averiguou-se que para a incubadora poder atender às empresas 
incubadas, aos projetos em pré-incubação e às empresas incubadas externas, são necessários 
recursos financeiros de R$ 14.139,76 ou, ainda, R$ 32,57 ao m² por mês. 

No estudo de Baldissera (2000), um dos fatores indicadores de sucesso das 
incubadoras é a facilidade de troca de ideias entre empresários e a afirmação de que o valor do 
aluguel subsidiado, aliado a um ambiente específico para as empresas, é um fator não só de 
atração das empresas, como representa uma possibilidade de iniciar o  desenvolvimento  e o 
fortalecimento  no mercado. Esse estudo só enfatiza que o valor proposto pela incubadora IUP 
para locação é um atrativo às organizações e que, mesmo que não seja suficiente para cobrir 
seus custos, é positivo para manter o número máximo de empresas incubadas no espaço 
disponibilizado e garantir a funcionalidade da IUP. 

 
4.4 Comparativo de estudos sobre incubadora 

Diante do exposto, outras incubadoras foram estudadas e analisadas, a fim de propor 
essas estratégias de aperfeiçoamento das competências. 

Para Souza e Junior (2003), o diferencial da Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica da Universidade de Brasília - UnB é a marca da universidade. Esse resultado 
oferece à IUP o direcionamento de suas estratégias, baseada na hipótese de que a marca da 
Universidade de Passo Fundo proporcionará o fortalecimento da IUP e também maior 
respaldo e visibilidade no mercado aos empreendimentos incubados, tornando-se um 
diferencial. Por isso, os projetos desenvolvidos na incubadora devem estar paralelamente 
inseridos no contexto de pesquisa e extensão da Universidade. 

Souza e Junior (2003) apontam também que, dentre os fatores inibidores, segundo os 
empresários, estão a falta de capital e a burocracia em conseguir recursos financeiros por 
intermédio da UnB, além da falta de investimento em recursos humanos nas áreas 
administrativas e fiscais do programa da incubadora. Comparativamente, a IUP possui 
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qualificação contínua dos colaboradores sobre o modelo de gestão Cerne, diminuindo a 
burocracia de distribuição de verbas à incubadora e convém, também, ao auxílio pleno às 
incubadas. 

Destaca-se, ainda, que dentre as premissas levantadas na UnB, estão evidenciadas as 
falhas nas instalações físicas disponíveis do centro de desenvolvimento de tecnologia. Por 
isso, a IUP deve salientar que a incubadora está inserida no ambiente do Parque Tecnológico 
e que compreende também a Central Multiusuários de Equipamentos, formando um 
diferencial no ambiente difusor de desenvolvimento de inovações e tecnologias.  

Salienta-se, igualmente, que na incubadora UnB há necessidade da continuação de 
assistência às empresas após a incubação, por isso, sugere-se que o projeto de 
empreendimento, após sua graduação, continue nesse ambiente, mas como empresa residente 
no Parque Tecnológico – UPF Parque. 

Já os resultados obtidos no estudo de Ribeiro (2010), realizados nas incubadoras de 
Portugal, apontam que a qualidade dos serviços prestados às empresas incubadas é fator 
decisivo para que uma empresa se instale, isto porque reflete nas atividades produtivas e no 
desenvolvimento de novos serviços ou produtos. Esse apontamento ressalta o estudo apontado 
por Souza e Junior (2003) de que a capacitação dos recursos humanos deve ser continuada. 

Para uma abordagem macro, recomendam-se trabalhos futuros sobre análises de custos 
de outras incubadoras, dentro de Universidades Filantrópicas, com intuito de auxiliar a gestão 
de novas incubadoras, já que, até o presente momento, apenas um foi identificado e não sendo 
do mesmo ramo de negócio. Sugere-se, também, um estudo sobre os custos do parque 
tecnológico UPF Parque, uma vez que os processos de incubação na IUP e de residência no 
UPF Parque estão interligados. 

 
5 CONCLUSÃO 

Uma inovação é a busca pelo aprimoramento e pela inserção de novos produtos ou 
processos e que podem proporcionar às organizações vantagem competitiva em relação às 
demais, na forma de lucros diferenciados. A inovação empreendedora é resultante da 
interação entre indivíduos detentores da criatividade, do conhecimento, da motivação e de um 
ambiente que permita o amadurecimento de ideias. Por isso, a integração entre a universidade 
e a empresa, potencializa o processo inovador.  

Nesse contexto, é que ambientes com espaços planejados de compartilhamento de área 
física, infraestrutura técnica e administrativa como as incubadoras de empresas, se tornam um 
ambiente difusor de inovação. As incubadoras, por muitas vezes, estão inseridas em 
Universidade e têm apoio governamental na difusão do empreendedorismo inovador.  

A IUP é uma instituição sem fins lucrativos, inserida no Parque Científico e 
Tecnológico UPF Planalto Médio, que é, academicamente, vinculada à Vice-Reitoria de 
Pesquisa e Pós Graduação da Universidade de Passo Fundo (VRPPG), mantida pela Fundação 
Universidade de Passo Fundo.  

O foco principal da IUP é apoiar empreendimentos que possuam atividades de 
produção ou serviços de inovação e/ou desenvolvimento tecnológico. Atualmente, não se 
encontra em funcionamento efetivo, mas atua na pré-seleção das empresas que possuem o 
perfil de incubação conforme modelo de gestão adotada.  

O objetivo principal dessa pesquisa foi descrever o custo dos serviços prestados pela 
Incubadora IUP. A manutenção de um sistema formal de contabilização de custos propõe 
atender fatores importantes ao processo de gestão da organização. O sistema de custeio 
integral aloca os custos totais de um período, de forma direta ou indireta, tenham esses custos 
comportamento fixo ou variável e as despesas de acordo com a demanda. 
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A análise do relatório de Custeio Integral é um passo importante na avaliação geral da 
IUP, pois permite identificar e antecipar problemas, avaliar alternativas e identificar caminhos 
para fortalecê-la e prosperar. 

O estudo possibilitou a representatividade dos custos de uma instituição de fomento à 
pesquisa, à inovação, à tecnologia e aos dados apresentados, foram presumíveis análises de 
custos e o comparativo com outros estudos de incubadoras. 

A análise dos resultados permitiu verificar que as receitas totais da IUP representam 
74,73% dos gastos totais e 25,27% dos gastos da incubadora devem ser fomentados pelas 
entidades gestoras. Em comparativo ao estudo realizado na Incubadora IED, as receitas 
representam somente 11,21% sobre os gastos totais, ou seja, as entidades gestoras custeiam 
88,79% dos gastos totais. Entidades gestoras propõe a hipótese de que incubadoras não têm 
receitas suficientes para cobrir os gastos da atividade, toda via o estudo proporcionou à IUP a 
formulação de estratégias para que fosse possível tal objetivo. 

Relações com a Universidade e os projetos desenvolvidos nela, são essenciais para a 
otimização da marca IUP, em que pode ser um diferencial tanto à incubadora quanto a seus 
incubados. A opção de gerir a incubadora pelo método proposto por Anprotec e Sebrae é uma 
ferramenta para captação de recursos tanto em instituições privadas quanto em 
governamentais. Conclui-se que, para ofertar às startups benefícios e promoção às novas 
fontes de renda e de crescimento social, é necessário que a incubadora tenha parcerias e uma 
estrutura voltada à captação de recurso com finalidade de sustentabilidade financeira e auxílio 
às empresas. 

A sociedade tem resultados respeitáveis com a ação de entidades como incubadoras de 
empresas, já que proporcionam a geração de emprego e renda, entre outros, benefícios 
gerados pelas empresas amparadas. Para alimentar o ciclo econômico e social regional, os 
tributos gerados, podem ser direcionados, pelo governo, ao movimento das incubadoras de 
empresas, a fim de beneficiar a todos os agentes da sociedade. 

Para a sociedade, o estudo contribuiu às organizações construtoras de fomento às 
micro e pequenas empresas, como a incubadora de empresas IUP, possibilitando que façam 
uso da ferramenta de análises de custos para se manterem no mercado e continuarem a exercer 
papel promissor na sociedade, uma vez que a teoria abordada foi viabilizada por meio de 
aplicação prática. 
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