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Resumo: Focados na co-criação de valor, os ecossistemas de inovação apresentam 

distintos agentes com o propósito em comum abrigarem e apoiarem as empresas. 

Como agentes primordiais, as incubadoras de empresas funcionam como mecanismos 

que oferecem programas de incubação com vistas a impulsionar o negócio. A fim de 

promover a qualificação desses mecanismos foi criado o modelo de gestão CERNE. 

Diante desse horizonte de foco na co-criação de valor, promoção de qualificação e 

desenvolvimento sistêmico, reflete-se: Como os profissionais da informação podem 

contribuir na implementação e qualificação do modelo CERNE nas incubadoras? 

Assim, objetivou-se indicar oportunidades de atuação para profissionais da 

informação em incubadoras que estão em processo de implantação ou de certificação 

no modelo CERNE. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental com fontes 

que embasaram e permitiram a descrição das oportunidades identificadas. Verificou-

se que o profissional da informação pode atuar em incubadoras com suas 

competências de pesquisa, organização, síntese e registro da informação, viabilizando 

a divulgação, acesso e uso. Ademais, pode auxiliar no desenvolvimento das empresas 

incubadas, na formação do empreendedor, na tomada de decisão e planejamento da 
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incubadora, e ainda na certificação CERNE, por meio da sistematização e 

documentação de processos.  

  

Palavras-chave: Incubadora de Empresas. Modelo CERNE. Profissionais da 

Informação. Mercado de Trabalho.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ambientes inovadores denominados como ecossistemas se destacam no 

contexto da sociedade em rede porque há fomento da economia por meio destes 

ambientes, tanto em nível local como em nível global. Exemplo disso, são os 

ecossistemas de inovação, ambientes complexos que abrangem os parques 

tecnológicos, cidades inteligentes, clusters, distritos de inovação, entre outros agentes, 

também decididos a abrigar e apoiar empresas que tem a inovação como um dos 

principais diferenciais (AUDY, PIQUÉ, 2016; ANPROTEC, 2016). 

Os ecossistemas de inovação apresentam foco na co-criação de valor que 

trabalha de forma colaborativa (GOMES et al., 2016), assim seus agentes têm o mesmo 

propósito ao abrigarem e apoiarem as empresas. Todavia, a atuação das incubadoras 

se distingue por serem mecanismos que oferecem programas de incubação com vistas 

a impulsionar o negócio.  Isso envolve mais do que a oferta de espaço apropriado: 

serviços de apoio ao desenvolvimento do empreendedor e ao negócio, contato com a 

rede dos ecossistemas de inovação (ANPROTEC, 2016). 

Por algum tempo as incubadoras funcionaram analogicamente como uma caixa 

preta, ocasionando a preocupação em promover a qualificação de sua atuação, por 

meio de um desenvolvimento sistêmico de empreendimentos inovadores que 

acompanhasse as tendências internacionais, germinando a criação do modelo de 

gestão de incubadoras chamado CERNE (ANPROTEC, 2012). Diante desse horizonte 

de foco na co-criação de valor, promoção de qualificação e desenvolvimento sistêmico, 

reflete-se: como os profissionais da informação, como os bibliotecários podem 

contribuir na implementação e qualificação do modelo CERNE nas incubadoras? 
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Posto isso, têm-se nesta pesquisa o objetivo de indicar oportunidades de 

atuação para profissionais da informação em incubadoras que estão em processo de 

implantação ou de certificação no modelo CERNE. Indicação similar foi realizada por 

Sena, Blattmann e Teixeira (2017), quando apresentaram possibilidades de atuação 

para os profissionais da Biblioteconomia no Ecossistema de Startups de Florianópolis, 

ao apresentarem as competências profissionais, à luz da Special Libraries Association 

(SLA).  

Dessa forma, acredita-se que o alcance do objetivo aqui proposto pode agregar 

a novos cenários de atuação não somente para profissionais da Biblioteconomia, bem 

como para profissionais da informação em geral. Para tal, realiza-se uma pesquisa 

bibliográfica e documental com fontes que embasam e permitem a descrição das 

oportunidades identificadas. 

 

2 ATUAÇÃO DAS INCUBADORAS NO BRASIL 

 

O principal valor das incubadoras, segundo Engelman, Fracasso e Brasil (2011) 

está relacionado ao conjunto de processos institucionalizados e normas de estruturam 

os canais de conhecimento que viabilizam o desenvolvimento das empresas e a 

comercialização de suas inovações. Desse modo, entende-se que o registro das 

informações e a formalização dos serviços de informação interferem de forma direta 

no desenvolvimento dos processos informacionais de incubadoras. 

As incubadoras são iniciativas que envolvem a cooperação das entidades 

governamentais, universidades, empresas privadas e associações de classe 

preocupadas com o desenvolvimento regional. Seu propósito está em reduzir a 

instabilidade das empresas, oferecendo infraestrutura física, suporte administrativo e 

financeiro durante o período de incubação, preparando-as melhor para a inserção no 

mercado (RAUPP; BEUREN, 2006). 

Existem no Brasil aproximadamente 369 incubadoras em operação 

(ANPROTEC, 2016). Em frente aos desafios à inovação no cenário brasileiro, a 
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Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 

(ANPROTEC) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) trabalharam em conjunto para elaborar um modelo de gestão 

para a atuação das incubadoras brasileiras.  

O resultado se consolidou na criação da plataforma chamada Centro de 

Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (CERNE), que tem como objetivo 

promover a melhoria expressiva nos resultados das incubadoras, tanto em aspectos 

quantitativos como qualitativos. O modelo busca suprir a necessidade das incubadoras 

em expandir a capacidade de geração sistemática de empreendimentos de sucesso 

(ANPROTEC, 2018). 

Em 2008 ocorreu o primeiro workshop sobre o modelo, a partir deste vários 

eventos aconteceram para viabilizar a construção. Destacou-se a participação de 

gestores de incubadoras do país todo, que estiveram presentes na construção e 

validação do modelo propondo mudanças. Assim, em 2011 lançou-se o primeiro edital 

para a seleção, cuja a implantação foi iniciada em 2012 com 140 incubadoras. Em 2015 

foi aberto o segundo edital de seleção e ocorreu a avaliação das incubadoras que 

estavam em processo de certificação. O resultado desse processo contou com 17 

incubadoras que receberam certificação no CERNE 1 (ANPROTEC, 2018).  

Isso porque, O modelo de gestão CERNE trabalha com quatro níveis de 

maturidade: 1) empreendimento, nível em que processos e práticas estão relacionados 

ao desenvolvimento das empresas incubadas; 2) incubadora, nível em que processos e 

práticas viabilizam a gestão estratégica e a ampliação dos serviços prestados pela 

incubadora; 3) rede de parceiros, nível referente à consolidação da rede de cooperação 

no ecossistema; e 4) operações internacionais, nível depromoção de interação e 

globalização das empresas  (ANPROTEC, 2016). 

Diante do exposto, verifica-se que as incubadoras estão certificadas ou em busca 

de certificação no CERNE 1 e posteriormente no processo de certificação no CERNE 2. 

O que abre horizontes para identificação de lacunas que possibilitam oportunidades 

de atuação para os profissionais de informação.  
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Nota-se de acordo com Garcia et. al (2015), que em todos os níveis a orientação 

é que o processo seja contínuo e documentado, visando sua sistematização: 1) Atração 

e prospecção; 2) Seleção; 3 Desenvolvimento das empresas; 4) Relação graduação e 

graduadas; e Gestão básica. Sendo que, no CERNE 1, todos os processos e práticas 

estão direcionados ao desenvolvimento das empresas; ao consolidar-se a incubadora 

deve demonstrar sua capacidade de prosperar e selecionar boas ideias e transformá-

las empresas inovadoras e de sucesso.   

Já no CERNE 2, o foco está na gestão efetiva da incubadora como uma 

organização, fazendo-se necessário a implementação de processos que auxiliem a 

gestão estratégica e expansão dos serviços e do público, além da valorização dos seus 

resultados e impactos (GARCIA et. al, 2015).   

Ao detalhar as especificidades desses dois níveis do modelo CERNE, apresenta-

se na próxima seção as oportunidades vislumbradas para profissionais da informação 

que almejam atuar ou atuem em incubadoras em processo de certificação. 

 

3 PROFISSIONAIS DA INFORMAÇÃO EM INCUBADORAS 

 

De acordo com a Special Libraries Association (2016), os profissionais da 

informação vêm de diversas áreas, incluindo Biblioteconomia e Ciência da Informação, 

e trabalham em vários tipos diferentes de organizações e configurações. Por isso, 

entende-se que as incubadoras são organizações que podem se tornar mais 

qualificadas a partir da atuação desses profissionais, que possuem como competências 

básicas: 1 Serviços de Informação e Conhecimento; 2 Sistemas e Tecnologia de 

Informação e Conhecimento; 3 Recursos de Informação e Conhecimento; 4 

Recuperação e Análise de Dados e Dados; 5 Organização de Dados, Informação e 

Recursos de Conhecimento; e 6 Ética da Informação. 

Com vistas a delinear as lacunas a serem trabalhadas por essas competências, 

apresenta-se no Quadro 1 ações e informações necessárias aos processos-chaves e 

principais práticas do CERNE nos níveis 1 e 2. 
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Quadro 1 - Ações e informações necessárias aos processos chave e principais práticas 

do CERNE 

CERNE 1 

Empresas  

CERNE 2 

Incubadora 

Ações/Processos sistematizados e 

documentados 

Processos que garantam a gestão da 

incubadora 

 

1 Atração e 

prospecção 

 

2 Seleção 

Ações e informações 

necessárias 

 

1 

Expansão 

dos limites 

Ações e informações 

necessárias 

Oferecer informações sobre a 

atuação e funcionamento das 

incubadoras, quais benefícios 

proporciona. 

Pesquisar critérios, cruzar 

com a realidade local, 

documentar e divulgar.   

Ampliar a oferta dos 

serviços  para melhorar os 

resultados da incubadora, a 

partir das necessidades das 

empresas. 

Expandir e ativar a relação 

da incubadora com outros 

ambientes. 

 

3 

Desenvolvimento 

das empresas 

 

Sistematizar o processo com 

informações gerais para 

planos de negócios. 

Promover a capacitação do 

empreendedor para que seja 

autônomo. 

Conhecer o mercado, seus 

clientes e necessidades de 

produtos e serviços. 

Oferecer informações 

estratégicas de acordo com o 

perfil e necessidade de cada 

empresa, agregando valor. 

 

2 Gestão 

estratégica 

 

Possibilitar a análise crítica 

para clareza, registro e 

divulgação da identidade, 

objetivos, ações e metas da 

incubadora. 

Desenvolver um modelo de 

gestão para a incubadora 

evoluir e cumprir sua 

missão, a partir das 

informações identificadas 

no CERNE 1 que tratam 

diretamente da relação com 

as empresas. 

Oferecer a gestão 

estratégica da informação 

como uma possibilidade.  

 

4 Relação com as 

empresas (em 

graduação e 

graduadas) 

 

5 Gestão básica 

Estabelecer canais de 

comunicação. 

Conhecer as demandas 

informacionais das empresas. 

Sugerir eventos, leituras, 

notícias para se manterem 

atualizadas. 

3 

Avaliação 

da 

incubador

a 

Estabelecer critérios de 

avaliação para constituir 

um modelo de avaliação 

contínua dos processos 

operacionais, qualidade e 

impacto da incubadora. 

Propor e avaliar um 

conjunto de indicadores 

para verificar a 
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Indicar e auxiliar no uso de 

metodologias e ferramentas 

de gestão. 

Instigar o network entre os 

atores do ecossistema de 

inovação. 

performance de atuação 

das empresas incubadas, e 

reavaliação de propostas 

futuras. 

Fonte: Elaborado pelas Autoras, baseado nas informações Garcia et al. (2015).   

 

A partir das informações apresentadas no quadro, o profissional da informação 

pode atuar em incubadoras com suas competências de pesquisa, organização, síntese 

e registro da informação, viabilizando a divulgação, acesso e uso. Ademais, pode 

auxiliar no desenvolvimento das empresas incubadas, na formação do empreendedor, 

na tomada de decisão e planejamento da incubadora, e ainda na certificação CERNE, 

por meio da sistematização e documentação de processos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES 

 

A informação tem sido considerada o recurso base para o desenvolvimento de 

inovação. O interesse de políticas públicas que impulsione a performance de inovação 

e consequentemente bons resultados para o desenvolvimento econômico é discurso 

consensual. Neste cenário, as incubadoras ganham maior atenção culminando as 

potencialidades já observadas pelos resultados de poderosas startups.  

Em cenário regional, a dinamicidade local em termos de inovação é almejada 

por decisores políticos e empreendedores. Portanto, acredita-se que este estudo 

contribui para a inserção, do ponto de vista das competências dos profissionais da 

informação, com uma proposta de integração com vistas a auxiliar na atuação eficiente 

das incubadoras. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANPROTEC. Estudo de impacto econômico: segmento de incubadoras de empresas 

do Brasil. Brasília : ANPROTEC, SEBRAE, 2016. Disponível em: 



209 
 

Anais 36º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 

2 a 4 de agosto de 2018 – Instituto Federal de Santa Catarina – São José/SC 

<http://www.anprotec.org.br/Relata/18072016%20Estudo_ANPROTEC_v6.pdf>. 

Acesso em: 2 fev. 2018. 

 

ANPROTEC. Estudo, análise e proposições sobre as incubadoras de empresas no 

Brasil: relatório técnico. Brasília: ANPROTEC, 2012. Disponível em: 

<http://www.anprotec.org.br/ArquivosDin/Estudo_de_Incubadoras_Resumo_web_2

2-06_FINAL_pdf_59.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

 

ANPROTEC/CERNE. Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos. 

2018. Disponível em: <http://anprotec.org.br/cerne/>. Acesso em: 3 mar. 2018. 

 

AUDY, Jorge; PIQUÉ, Josep. Dos parques científicos e tecnológicos aos 

ecossistemas de inovação: desenvolvimento social e econômico na sociedade do 

conhecimento. Brasília: ANPROTEC, 2016. 

ENGELMAN, Raquel; FRACASSO, Edi Madalena; BRASIL, Vinícius Sittoni. A 

qualidade percebida nos serviços de incubação de empresas. REAd, v. 17, n. 3 p. 802–

822, 2011. Disponível em: <http://www.redalyc.org/html/4011/401137519009/>. 

Acesso em: 1 jun. 2018.  

 

GARCIA, Francilene Procópio et al. Reference Center for Business Incubation: a 

proposal for a new model of operation. In: Conferência da National Business 

IncubationAssociation (NBIA), 29ª, Denver, Estados Unidos, abril de 2015. Anais ... 

Disponível em: <http://www.anprotec.org.br/Relata/artigoCernNBIA.pdf>. Acesso 

em: 15 mar. 2018. 

 

GOMES, Leonardo Augusto de Vasconcelos et al. Unpacking the innovation 

ecosystem construct: Evolution, gaps and trends. Technological Forecasting and 

Social Change, 2016. 

 

RAUPP, Fabiano Maury; BEUREN, Ilse Maria. O suporte das incubadoras brasileiras 

para potencializar as características empreendedoras nas empresas incubadas. 

R.adm, São Paulo, v. 41, n. 4, p.419-430, 07 ago. 2017. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/pdf/2234/223417480006.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2018. 

 

SENA, Priscila Machado Borges; BLATTMANN, Ursula; TEIXEIRA, Clarissa Stefani. 

Ecossistema de Startups em Florianópolis: possibilidades para profissionais da 

Biblioteconomia. RBBD. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, 

São Paulo, v. 13, p. 2571-2588, dez. 2017. ISSN 1980-6949. Disponível em: 

<https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/864/957>. Acesso em: 29 maio 2018. 

 

SPECIAL LibrariesAssociation (SLA). Competencies for InformationProfessionals. 

2016. Disponível em: <https://www.sla.org/about-sla/competencies/>. Acesso em: 1 

jun. 2018. 

http://www.anprotec.org.br/Relata/18072016%20Estudo_ANPROTEC_v6.pdf
http://www.anprotec.org.br/ArquivosDin/Estudo_de_Incubadoras_Resumo_web_22-06_FINAL_pdf_59.pdf
http://www.anprotec.org.br/ArquivosDin/Estudo_de_Incubadoras_Resumo_web_22-06_FINAL_pdf_59.pdf
http://anprotec.org.br/cerne/
http://www.redalyc.org/html/4011/401137519009/
http://www.anprotec.org.br/Relata/artigoCernNBIA.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2234/223417480006.pdf
https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/864/957
https://www.sla.org/about-sla/competencies/

