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RESUMO  

O principal objetivo deste estudo foi verificar a adoção das práticas de inovação aberta nas 

incubadoras portuguesas assim como os tipos de parcerias adotadas como prática para apoiar 

as empresas incubadas. Relacionadas, principalmente com as trocas de tecnologias e ideias 

entre as PMEs incubadas. Como metodologia, optou-se por uma investigação de natureza 

exploratória, qualitativa e método de estudo de caso, por meio da elaboração de um questionário 

autoadministrado enviado à 105 incubadoras certificadas de Portugal, que permitiu concluir que 

existe uma distinção clara na implementação destas práticas entre incubadoras com relações 

diretas com a universidades e centros de pesquisas, e incubadoras que não tem relações externas. 

Acerca das vantagens competitivas, conclui-se que para as PMEs incubadas utilizar-se da 

expertise das incubadoras, que é fundamental para a realização da inovação aberta, sendo que 

as incubadoras que tem vínculos com as universidades são as que mais podem contribuir para 

essa prática. 

Palavras-chave: Competitividade, Inovação Aberta, PME, Incubadoras, Open Inovation. 

 

ABSTRACT  

The main objective of this study was to verify the adoption of open innovation practices in 

Portuguese incubators as well as the types of partnerships adopted as a practice to support the 

incubated companies, regarding the exchange of technologies and ideas between SMEs. 

through an exploratory, qualitative investigation and case study method, through the 

development of a self-administered questionnaire sent to Portuguese incubators, which allowed 

us to conclude that there is a clear distinction in the implementation of these practices between 

incubators with direct partnerships to universities and research centers and, incubators that 

have no external relations. Regarding the competitive advantages, it is concluded that for 

incubated SMEs using the expertise of incubators, it is fundamental for the realization of open 

innovation and that the incubators that have partnerships with universities are the ones that 

can contribute the most to this practice.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

No mundo competitivo de hoje, as empresas necessitam estar em constante 

desenvolvimento das suas competências, produtos e serviços. Para empresas consideradas 

grandes, métodos inovadores de compartilhamento de conhecimento podem estar mais 

acessíveis por vários motivos. Com relação ás PMEs também não é diferente, contudo 

enfrentam diversos obstáculos que comprometem sua competitividade, destacam-se: a falta de 

qualificação da mão-de-obra dos empregados; condições desfavoráveis de mercado, pouca 

visão de negócio por parte dos seus gestores e falta de apoio institucional, de cooperação e de 

trabalho em rede, já que a atuação isolada se mostra um aspecto restritivo para a sobrevivência 

dessas empresas, tendo em vista que competem com empresas de grande porte (FRANCO e 

HAASE, 2010). 

Uma das formas alternativas encontradas pelas PMEs para expansão são as parcerias 

com outras empresas, que proporcionam facilidade nas transações econômicas, assim como a 

compra e venda de tecnologia, por exemplo. A cooperação com as Universidades e Centros de 

Pesquisas faz com que as PMEs adquiram conhecimento e inovem, permitindo o seu 

crescimento. Isso fortalece as relações com clientes e fornecedores, possibilitando a utilização 

de redes de contatos externos (CHESBROUGH, 2012).  

 Tais iniciativas conduzem ao conhecimento e inovação, conhecida como inovação 

aberta, esse modelo utiliza o conhecimento externo para agregar valor ao negócio. Devido à 

grande parte das ações estratégicas que são incorporadas pelas empresas serem adquiridas fora 

dos limites organizacionais. Por isso, entende-se que para inovar abertamente é preciso estar 

atento ao mercado e as oportunidades, encontradas externamente (CHESBROUGH, 2012). 

 A pergunta de pesquisa gira em torno da existência da prática da inovação aberta dentro 

de incubadoras e PMEs incubadas portuguesas. Partindo da premissa de que ocorrem trocas de 

tecnologias e de ideias entre as PMEs incubadas e seus parceiros de negócios. Troca esta, 

facilitada principalmente pelas incubadoras onde estão instaladas e suas networks, como por 

exemplo, fornecedores e outras empresas instaladas. O objetivo principal deste estudo é 



 

verificar a existência de práticas de inovação aberta nas incubadoras portuguesa seguindo a 

abordagem de Chesbrough (2003) sobre inovação aberta. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. PME E VANTAGEM COMPETITIVA  

 O uso de estratégias mais elaboradas que permitam a criação de valor e a otimização do 

desempenho das organizações no mercado e sobre concorrentes, é o fator determinante para a 

longevidade das empresas. A obtenção da vantagem competitiva está pautada na procura por 

melhor posicionamento mediante a exploração de competências, percepção de mercado e 

oportunidades, assim como o fortalecimento da relação com os clientes, com uma visão mais 

ampla do negócio e não apenas com foco no produto (PORTER, 1992). 

 Tais perspectivas sobre competitividade baseadas em Porter (1992), podem ser 

adquiridas por meio da inovação, tendo em vista que a competitividade global é atualmente 

definida pela capacidade das empresas em inovar. De acordo com Salunke, Weerawardena e 

Mccoll-Kennedy (2011) a competitividade impõe uma análise detalhada dos ambientes internos 

e externos das organizações, a fim de alinhar as estratégias adotadas com o mercado e gerar 

boas performances sustentáveis no decorrer dos anos. 

 Ao se abordar a competitividade pelo prisma das PMEs, Franco e Haase (2010) 

destacam que a elevada concorrência e o aumento da necessidade de diferenciar os produtos e 

serviços prestados tem restringido ainda mais a atuação destas organizações. Segundo os 

autores, as PMEs disputam o mercado com grandes empresas, cuja competição é 

desproporcional, concorrendo com organizações capazes de disponibilizar recursos para 

investimento em tecnologia e inovação.  

 Portanto, as grandes empresas, em geral comandadas por profissionais altamente 

qualificados e com visão de mercado mais abrangente, tendem a ser mais competitivas em 

relação às PMEs, que apresentam dificuldades para implementar pesquisas em inovação 

(FRANCO e HAASE, 2010).  

 A prática de inovação aberta por meio da cooperação, permite às PMEs obter vantagens 

em um cenário altamente competitivo, segundo Esteves e Nohara (2011). Segundo os autores, 

as alianças proporcionam mais facilmente às PMEs, o acesso a outros atores, recursos e 

atividades, além de ampliar a geração de ideias inovadoras, melhorar o posicionamento e 



 

agregar valor aos relacionamentos de negócio.  Assim, as potencialidades das PMEs podem ser 

desenvolvidas e controladas de forma a melhor aproveitarem os recursos disponíveis 

(MAÇANEIRO e CHEROBIM, 2011) criando resistência contra à concorrência. 

 O incentivo ao desenvolvimento de novas ideias pode ser uma das maneiras mais 

eficientes para que as organizações se diferenciem umas das outras. Assim, segundo Robertson, 

Casali e Jacobson (2012), a criação deste ambiente inovador integrado e dinâmico para as PMEs, 

depende essencialmente de mudanças nos seus processos, tendo em vista esse, ser o responsável 

por alterações que afetam desde a criação até ao desenvolvimento das ideias, e o lançamento 

daquilo que é considerado inovação. Para esses autores o diferencial competitivo está em inserir 

práticas que permitam às PMEs inovarem. 

 

2.2. O PAPEL DAS INCUBADORAS  

 As incubadoras são organizações, privadas ou públicas, que proporcionam recursos e 

apoiam a criação de novas empresas. Dispõem de infraestrutura física, com centros 

administrativos, cuja missão é alavancar os novos negócios através de reuniões com troca de 

conhecimento e partilha de recursos. As PMEs incubadas, se beneficiam sobretudo dos serviços 

oferecidos, da apresentação e das redes de contato da incubadora (FRADE, 2010). 

 Tais recursos são somados a infraestrutura física, espaços de trabalho e suas 

competências intelectuais, contribuindo com a estratégia, fomentando dentro desse ambiente o 

desenvolvimento da cultura empreendedora, operando para minimizar os impactos do mercado 

(FRANCO, HAASE e CORREIA, 2015). 

 Os empreendedores usufruem dessa infraestrutura comum, muitas vezes com a presença 

de uma Universidade. Parceria que tem como objetivo o arranque de ideias, que podem ser 

transformadas em produtos, processos ou serviços (MANTOVANI, GRANITO, CABRAL, e 

LEITE, 2006).  

 Para Udell (1990) existem quatro tipos de incubadoras:  

• Incubadoras sem fins lucrativos: são criadas por câmaras de comércio, associações 

industriais e associações comunitárias. Estas têm como principal objetivo proporcionar 

desenvolvimento econômico a uma região ou setor industrial específico; 



 

• Incubadoras de Universidades: estão localizadas dentro das universidades e transformam os 

conhecimentos adquiridos em novos produtos e tecnologias e asseguram aos alunos a 

oportunidade de vivenciarem um ambiente real de gestão; 

• Incubadoras privadas: tem como objetivo gerar lucro e criar um ambiente propício ao 

empreendedorismo, de forma a atuar como parte estratégica do desenvolvimento de uma 

comunidade; 

• Incubadoras públicas:  são voltadas para a geração de empregos, desenvolvimento de novos 

negócios e produtos, diversificação econômica e estímulo ao empreendedorismo. 

 Apesar das incubadoras apresentarem diferenças individuais, os quatro tipos apresentam 

objetivos em comum, que são o desenvolvimento econômico e social, tendo em vista que, além 

de criarem postos de trabalho e oportunidades internas, também aumentam a geração de 

empregos na localidade em seu entorno (UDELL, 1990).  

  

2.3. INOVAÇÃO ABERTA  

 Inovação e competitividade são alcançadas por meio de inovação aberta quando a 

organização procura se relacionar com agentes externos em forma de parcerias e cooperação. 

Tais organizações são mais receptivas às ideias oriundas de fontes externas (Chesbrough, 2012). 

 A inovação aberta pode ser considerada uma combinação de movimentos de tecnologias 

e ideias, que se intercalam criando inputs e outputs, ou seja, um movimento de fora para dentro 

ou o inverso, também caracterizado pela aquisição e exploração de tecnologia, 

(LICHTENTHALER, 2008; CHESBROUGH, 2003), um movimento que provém de diversas 

fontes de inovação (CHESBROUGH, 2003). 

 Além disso, estudos demonstram que a inovação aberta é um meio promissor para que 

as PMEs consigam superar os seus desafios e aumentar a sua rentabilidade (GASSMAN, 

ENKEL e CHESBROUGH, 2010). A inovação aberta surgiu como um método alternativo 

proporcionando serviços especializados em pesquisa e desenvolvimento, como uma abordagem 

estrategicamente direcionada, a fim de fortalecer essas empresas (ALBORS-GARRIGÓS, 

ETXEBARRIA, HERVAS-OLIVER e EPELDE, 2011). Colaborações de PMEs com vários 

agentes, lhes permite alcançar movimentos estratégicos (COLOMBO, PIVA e ROSSI-

LAMASTRA 2014). 



 

 Inicialmente, a inovação aberta demonstrou um aumento de atenção com foco na 

investigação científica. Detectada, principalmente em grandes empresas multinacionais de alta 

tecnologia (CHESBROUGH, 2003; KIRSCHBAUM, 2005). Em 2008, Lichtenthaler publicou 

um estudo sobre a incidência da inovação aberta com uma amostra mais ampla de empresas de 

médio e grande porte, que demonstrou a capacidade estratégica das parcerias, excluindo as 

pequenas empresas (LICHTENTHALER, 2008).    

 Apesar disso, outros autores argumentam que as PMEs podem obter maiores benefícios 

da inovação aberta em relação a empresas grandes, devido à sua configuração menos 

departamentalizada e sua maior disposição em assumir riscos, e que dessa forma conseguem 

reagir melhor e a mudanças em seus ambientes de negócio (PARIDA, WESTERBERG e 

FRISHAMMAR, 2012). 

 A maioria das PME enfrentam desafios que estão relacionados com questões 

organizacionais, culturais e de estratégia. Estes desafios incluem risco, envolvimento do cliente, 

redes externas de recursos e contatos, pesquisa e desenvolvimento, que podem ser minimizados 

pelos serviços de apoio e recursos oferecidos pelas incubadoras (VAN DE VRANDE, DE 

JONG, VANHAVERBEKE E ROCHEMONT, 2009; RAHMAN E RAMOS, 2010; FRANCO 

e HASSE, 2010). 

 Além disso, Vrgovic, Vidicki, Glassman e Walton (2012) explicam que as PMEs dos 

países em desenvolvimento enfrentam desafios diferentes das PMEs dos países desenvolvidos. 

Wynarczyk (2013) argumenta que a capacidade de internacionalização das PMEs depende 

fortemente de dois componentes internos: capacidade de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 

estrutura e competências gerenciais; e de dois fatores externos: práticas de inovação abertas e 

capacidade de atrair doações governamentais de desenvolvimento tecnológico. 

 A fonte de inovação tradicional, isto é, a inovação fechada, é baseada na busca da 

inovação a partir dos esforços de seus membros que dificilmente procuram parcerias com 

instituições de ensino e pesquisa (STAL, NOHARA e DE FREITAS CHAGAS, 2014). 

Segundo Chesbrough (2003), o motivo o para se fecharem funciona como uma estratégia para 

se proteger da concorrência. Por vezes, adotar estratégias mistas combinando estratégias 

tradicionais de inovação com inovação aberta para evitar total exposição daquilo que está sendo 

desenvolvido (STAL, NOHARA e DE FREITAS CHAGAS, 2014). 



 

 Para entender melhor as diferenças, foram considerados seis princípios de inovação 

fechada, comparando-os a seis princípios de inovação aberta, baseado em Chesbrough (2003) 

os quais são apresentados no Quadro 1. 

QUADRO 1: INOVAÇÃO FECHADA VERSUS INOVAÇÃO ABERTA 
Inovação Fechada Inovação Aberta 

Nosso pessoal têm as melhores ideias do mundo. Nosso pessoal têm excelentes ideias, mas... 

Para lucrar com a P&D tem de descobrir, desenvolver 

e fornecer tudo por meios próprios. 

A P&D obtida por meios externos pode criar valor 

para a organização. 

Descobrir por meios próprios, será pioneiro no 

mercado. 

Não é necessário criar os meios para beneficiar-se 

deles ou dos respectivos lucros. 

Se a organização é a primeira a comercializar a 

inovação, vencerá os seus rivais. 

Desenvolver um modelo de negócio superior, é 

melhor que ser pioneiro no mercado. 

Se criar mais e melhores ideias a organização ganhará. 

A organização também ganha ao encontrar uma 

maneira para melhor utilizar-se das ideias externas e 

internas e unificar o conhecimento criado. 

A organização deve usufruir de todo o controle do 

processo de inovação para que a concorrência não se 

beneficie de suas ideias. 

Otimizam os resultados de P&D, combinando a venda 

ou licenciamento da mesma. Beneficia-se de 

processos de outras organizações sempre que esses 

contribuam com o seu modelo de negócio. 

FONTE: elaborado pelos autores (2017). 

 

2.4. PRÁTICAS DE INOVAÇÃO ABERTA EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS  

 Alguns dos principais desafios que as PMEs enfrentam na inovação, como: a escassez 

de recursos, a complexidade do campo científico e o acesso a informações atualizadas, baseadas 

em conhecimento científico. Para que aconteça a inovação aberta nessas empresas, é necessária 

uma busca contínua por novas ideias e tecnologias, advindas de fontes externas; isso ajuda a 

lidar com a escassez de recursos, aumenta o envolvimento com o cliente e o poder de influência 

sob o mercado, ao mesmo tempo funcionando como uma proteção contra as transformações do 

mercado (VRANDE et. al., 2009; VRGOVIC et. al., 2012; CHESBROUGH, 2012; SAĞ, 

SEZEN e GÜZEL, 2016). 

 Os tópicos seguintes mencionam algumas das práticas de inovação aberta em (PMEs). 

 

2.4.1. Licenciamento de Patentes  

 A inovação aberta pode ser utilizada no licenciamento de patentes, dessa forma, dois 

agentes podem se unir, concordando em partilhar os riscos e os resultados da inovação. Outra 

forma de se entender os motivos da cooperação, é quando a organização concede ou compra 



 

uma autorização (licença) de utilização do conhecimento em troca de retribuições. Os direitos 

de propriedade industrial e intelectual permitem que as organizações sejam titulares de pleno 

direito dos resultados das suas investigações e controlem o uso dos mesmos (DOMÍNGUEZ, 

s.d).  

 No entanto, Stal, Nohara e De Freitas Chagas (2014), alertam para a forma equivocada 

de interpretar a inovação aberta, apesar do paradigma defendido de que a patente representa 

maior valor para a organização e consequentemente mais receita. O registro de propriedade 

industrial ou intelectual envolve custos, muitas vezes altos para as empresas e o investimento 

em P&D, tornando-se menos atrativo, e por vezes, inviável (STAL, NOHARA e DE FREITAS 

CHAGAS, 2014).  

 Outra alternativa para as PMEs, que dispõem de recursos limitados para P&D é utilizar-

se de patentes de terceiros, deste modo podem evitar os riscos associados ao desenvolvimento 

de tecnologias que já foram tecnicamente e comercialmente testadas (CUNHA, 2015). No 

entanto, isso pode ser tão dispendioso e caro quanto realizar P&D de algo novo (NELSON, 

2006 apud STAL, NOHARA e DE FREITAS CHAGAS, 2014). 

 

2.4.2. Crowdsourcing 

 O crowdsourcing, é descrito como o ato de atribuir um trabalho que antes era 

desempenhado por um agente designado (normalmente um colaborador) a um largo e 

indefinido grupo de pessoas, isto é, a crowd, em formato colaborativo aberto ao público, o 

outsourcing (CHESBROUGH, 2014). Segundo o mesmo autor, as redes virtuais têm um papel 

significativo no desenvolvimento do crowdsourcing, pois a maior parte da colaboração da 

produção e consumo está relacionado com a partilha de informações através da internet, 

principalmente através das ferramentas de mídias sociais (CHESBROUGH, 2014). 

 Seu uso como inovação aberta já é aceito como uma ferramenta de redes inter-

organizacionais, isso aumenta a informação e consequentemente a competitividade da empresa, 

além de fornecer menor custo de mão-de-obra. Neste tipo de rede há sempre uma empresa que 

coordena todo o processo (NASCIMENTO, HEBER e LUFT, 2013).   

 O crowdsourcing como ferramenta ajudar as PMEs, principalmente na formulação de 

novas ideias e soluções externas, reposição dos conhecimentos, assim como a realização de 

networking ao longo do processo (CHESBROUGH, 2014).  



 

 De acordo com Nascimento et. al.  (2013), o crowdsourcing pode ser considerado uma 

ferramenta de inovação que por meio de um processo colaborativo pode fornecer mais 

informações para a empresa, contribuindo para a adequação de produtos e serviços às 

necessidades e opiniões do consumidor final. 

2.4.3. Transferência de Conhecimento e Tecnologia  

 A transferência de conhecimento e tecnologia é o processo de troca provenientes de 

ações de P&D entre organizações, advindas de diferentes contextos. Podem gerar informações 

suficientes para gerar conhecimento e tecnologias transferíveis à sociedade; a fim de promover 

o desenvolvimento e/ou comercialização de algo que está sendo produzido (DOMÍNGUEZ, 

s.d.; BARRETO, 2012). Segundo Muscio (2007), essa troca proporciona crescimento, 

principalmente quando a empresa possui pessoal qualificado e investe em P&D.  

   

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 Esta investigação é de natureza exploratória, por meio de um estudo de caso (Fortin, 

Côté e Filion, 2009). De acordo com Yin (2010), o estudo de caso é mais adequado à 

investigação de casos enquadrados em contextos reais. Por isso, foi proposto identificar a 

prática de inovação aberta ou open innovation em incubadoras portuguesas.  

 Para Yin (2010), a escolha da fonte de informação é fundamental para a 

representatividade da temática do estudo, além da geração de dados significativos teóricos e 

práticos. Para isso, foram selecionadas incubadoras certificadas pela Agência para a 

Competitividade e Inovação (IAPMEI) que fornecem um conjunto de serviços e 

desenvolvimento de outras práticas, como apoio às empresas incubadas. A pesquisa aplicada às 

incubadoras foi realizada no período compreendido entre cinco de maio à seis de junho de 2017. 

 Foram extraídos informações e documentos de sites das incubadoras e posteriormente, 

através de um contato com o IAPMEI, foi disponibilizada uma listagem, contendo cento e cinco 

(105) incubadoras portuguesas certificadas.  Sete (7) incubadoras aceitaram participar da 

pesquisa. Para isso, foi enviado por e-mail e via Google Docs, um formulário com perguntas 

elaboradas com questões abertas e fechadas (FORTIN, CÔTÉ, e FILION, 2009).  



 

 No inquérito foi composto um conjunto de questões, tais como: a caracterização dos 

entrevistados e instituições; a localização, ano de fundação, estratégias de apoio às PMEs, e 

questões relacionadas às dificuldades encontradas quanto à prática da inovação aberta. 

 A baixa adesão por parte das incubadoras em responder ao inquérito impossibilitou a 

realização de entrevistas em profundidade, considerada como mais adequada quando se trata 

de uma investigação qualitativa (FLICK, 2009). Segundo as incubadoras, este fato ocorreu por 

falta de pessoal destinado à atividade, assim como pela elevada carga de trabalho do pessoal.  

  

4. RESULTADOS 

 A partir deste ponto as incubadoras pesquisadas foram denominadas de acordo com as 

letras do alfabeto, sendo elas: Incubadora A, B, C, D, E e F, estão localizadas na região Centro 

de Portugal, a Incubadora G, na região do Alentejo. Todas as incubadoras estudadas apoiam e 

abrigam PMEs de diversas áreas, tais como tecnologia, saúde e meio ambiente.  

 Das incubadoras respondentes, a mais antiga delas é a Incubadora C, que atua há pelo 

menos 21 anos e está situada na região Centro de Portugal, as outras três têm, pelo menos, três 

anos de existência.  

 Entre as principais atividades executadas pelas incubadoras pesquisadas, as que mais se 

destacam são: networks (57%), workshops (43%) e concursos (43%), as parcerias são as menos 

evidenciadas, conforme aponta o Gráfico 1, a seguir. 

GRÁFICO 1- PRINCIPAIS ATIVIDADES DAS INCUBADORAS 

 
FONTE: dados da pesquisa, 2017 

 Dentre as incubadoras que se prontificaram a responder, a maioria foram as da região 

Centro de Portugal.  Conforme mostra o Gráfico 2, 86% das participantes declararam incentivar 

as empresas incubadas a desenvolver alianças estratégicas para que alcancem mais vantagens; 

declaram apoio técnico na elaboração estratégicas para as empresas incubadas desenvolverem 

vantagens competitivas, cujo papel corrobora com Franco et. al.  (2015).  

43%

29%

57%

29%

43%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Workshops

Chamada de ideias (Call)

Networking

Programas de Mentoring

Concursos

Parcerias



 

GRÁFICO 2 – RESULTADOS ACERCA DE ESTRATÉGIAS E ALIANÇAS 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

4.1. INOVAÇÕES MAIS PRESENTES NAS INCUBADORAS PESQUISADAS. 

 Quanto as práticas de inovação aberta, a Incubadora A, declara realizar: “brainstorm 

sessions entre as startups, para que haja troca de know-how e de necessidades; visita por parte 

da nossa equipa às instalações dos nossos fundadores e conhecimento profundo dos seus 

modelos de negócio para que possamos perceber quais os seus principais problemas e sugerir 

às startups que desenvolvam soluções/identificar startups com soluções para estes mesmos 

problemas”. Dentre os segmentos que mais praticam a inovação aberta, a Incubadora A destaca 

que são especialistas na área de saúde, “dentro deste segmento, talvez os hospitais e seguros de 

saúde”.  

 Na Incubadora B, há “Troca de experiências e conhecimentos tecnológicos entre as 

várias empresas e empreendedores”. Dentro dessa incubadora os segmentos de empresas que 

mais praticam inovação aberta é o tecnológico.  

 A Incubadora C, afirma que todas as empresas incubadas por eles praticam inovação 

aberta; para eles, o ambiente de uma incubadora “funciona como uma facilitadora no processo 

de criação e desenvolvimento de negócios no sentido de garantir que estes se materializem em 

produtos/serviços vendáveis, escaláveis e elegíveis à internacionalização. Plantada no seio da 

Universidade, é um ecossistema naturalmente fértil à partilha de ideias de conhecimento. As 

nossas empresas graduadas são parte fundamental neste processo”.  

 Já a incubadora D, diz que praticam o trabalho em conjunto, e que as empresas que mais 

praticam inovação aberta incubadas por eles pertencem a “indústrias criativas, culturais, 

multimídia, vídeo, áudio, cinema, turismo e tecnologia”.  
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 A Incubadora E, realiza “agenda variada de workshops informativos e de trabalho nas 

temáticas de inovação. Disponibilização de contatos para criar ambientes de teste.”  

 A Incubadora F tem as empresas de engenharia como as que mais praticam inovação 

aberta dentro do conjunto de empresas incubadas em seu ambiente. As práticas de inovação 

aberta oferecidas por eles, estão incutidas nos serviços partilhados.  

 A Incubadora G, a única respondente localizada na região do Alentejo, não respondeu 

quais práticas de inovação aberta adotam. 

 

4.2. INOVAÇÃO ABERTA  

 Os objetivos principais deste estudo foram identificar se as incubadoras portuguesas 

adotam práticas de inovação aberta e que tipo de parcerias adotam no apoio às PMEs incubadas, 

com relação a trocas de tecnologias e ideias entre as PMEs.  

 Verifica-se que, 85,7% delas declaram um aumento da prática da inovação aberta desde 

a sua fundação, afirmaram que as parcerias aumentaram desde então. Sendo que 71,4% (n=5) 

das incubadoras declararam ter relação direta com universidades, apesar de 28,6% (n=2) 

declararem não possuir nenhum tipo de vínculo com universidades.  

 Quanto a parcerias, foi identificado o desenvolvimento de patentes e o crowdsourcing. 

Entre as sete incubadoras pesquisadas, 14,28% (n=1) detém parceria com esse tipo de 

cooperação, neste caso, a Incubadora B, com 21 anos de existência, afirma que “sempre que a 

incubadora acolhe projetos com algum tipo de propriedade intelectual. No que diz respeito a 

patentes, temos alguns pedidos e registros; esse trabalho é feito em parceria com a 

Universidade”. As 85,71% (n=6) das incubadoras declararam que ainda não possuem patentes 

registradas. 

 A prática do crowdsourcing foi encontrada em 28,57% (n=2) das incubadoras. A 

Incubadora C, declara que obtém “resultado, essencialmente, na partilha de experiências no que 

diz respeito a gestão dos negócios”, já na Incubadora F, explica que registra resultados 

“satisfatórios através do feedback gerado por partilha de opiniões, através da internet”.  

 Entre as incubadoras respondentes, 85,71% (n=6) delas declararam que as empresas 

incubadas se beneficiam de melhoramentos e experiências adquiridas por outras empresas 

residentes na mesma incubadora, isto quer dizer que partilham informações e conhecimentos 



 

auferidos ao longo do seu processo de incubação. Semelhantemente, 71,4% (n=5) afirmaram 

que trabalham com pessoas estratégicas que não fazem parte da incubadora. 

 Por fim, 57% (n=4) procuram ideias externas para nivelar e enriquecer o seu 

conhecimento, assim como procuram aperfeiçoam ideias elaboradas por outros que já se 

encontram no mercado. 

 

5. DISCUSSÃO  

 As incubadoras são locais onde nascem, crescem e se desenvolvem grandes e pequenas 

ideias de negócios, assistidos por uma infraestrutura comum, muitas vezes com a presença de 

uma Universidade, para que ideias sejam transformadas em produtos, serviços e processos 

(MANTOVANI et. al., 2006). Desse modo, verificou-se que das incubadoras pesquisadas, 71,4% 

(n=5) delas afirmam ter relação direta com universidades. 

 As incubadoras que possuem este vínculo, geralmente localizadas dentro dessas 

instituições, transformam o conhecimento e tecnologias desenvolvidas em novos produtos, 

dando forma às ideias e, asseguram aos alunos a oportunidade de vivenciarem um ambiente 

onde tudo isso pode ser gerido (UDELL, 1990; MANTOVANI et. al., 2006). 

 Nota-se que o desenvolvimento e crescimento das empresas incubadas está diretamente 

relacionado ao vínculo que as incubadoras mantêm com Universidades de Centro e Pesquisas. 

Essa cooperação permite que as PMEs busquem conhecimento e inovação através de projetos 

em cooperação, assim como a utilização de networks externas que compõem a rede das 

incubadoras (CHESBROUGH, 2012). 

 Tais parcerias pode funcionar como um facilitador ao acesso a outros recursos, podendo 

inclusive amenizar as dificuldades para implementar pesquisas em inovação, ao mesmo tempo, 

uma forma de alcançar vantagens competitivas e ampliar a geração de ideias inovadoras 

(FRANCO e HAASE, 2010; ESTEVES e NOHARA, 2011).  

 Além disso, 85,7% das incubadoras declararam que há compartilhamento de 

informações e conhecimentos adquiridos ao longo do processo entre as incubadas. Contudo, 

verifica-se uma tendência maior para compartilhamento de melhorias em relação ao modelo de 

negócio e para o desenvolvimento de parcerias externas (CHESBROUGH, 2003). 



 

 Cerca de 71,4% das incubadoras incentivam o trabalho com agentes externos à 

organização (quer organizações ou pessoas estratégicas) no intuito de ajuda-los a desenvolver 

suas ideias e enriquecer o seu conhecimento, apontando para um dos pressupostos básicos da 

inovação aberta, a realização de parcerias (LICHTENTHALER, 2008; CHESBROUGH, 2003; 

STAL, NOHARA e DE FREITAS CHAGAS, 2014). Contudo, conforme explica Chesbrough 

(2003), a inovação aberta é um conjunto de práticas, e parcerias configura-se apenas como uma 

delas. 

 As incubadoras pesquisadas se beneficiam de processos de outras organizações (86%) 

o que condiz com Chesbrough (2003), e acontece sempre que agentes externos contribuem para 

o melhoramento do negócio, sendo esta, uma das práticas de inovação mais incentivadas pelas 

incubadoras (STAL, NOHARA e DE FREITAS CHAGAS, 2014). 

 A formação de parceria/cooperação com instituições que realizam P&D, é um fator 

importante que se destaca por Chesbrough (2012), pois permite que as PMEs adquiram 

conhecimento, inovem e cresçam, porém, é uma das práticas menos evidenciadas entre as 

incubadoras, cerca de 14%, porém a mais incentivada.  

 Um dos maiores desafios que as incubadoras observam na prática de inovação aberta é 

a escassez de recursos. Uma barreira existente em cerca de 71,4% das incubadoras analisadas 

(SERHAT SAĞ et. al., 2016). A Incubadora A, por exemplo, afirmou que o seu maior obstáculo 

é a necessidade de manter o foco em um produto/serviço por vez. 

 Contudo, a Incubadora B, explica que por incubar empresas de tecnologia, ainda não se 

verificou nenhum obstáculo na prática de inovação aberta. Quanto as práticas de inovação 

aberta relacionadas ao licenciamento de patentes, apenas a Incubadora C acolhe projetos com 

algum tipo de propriedade intelectual, assim como detêm algumas patentes registradas e outras 

em andamento, um trabalho feito em parceria com a Unidade de Transferência de Tecnologia 

de uma Universidade. A proteção de patentes industriais está diretamente ligada a inovação 

aberta, considera-se que quanto mais patentes são registradas, mais há indícios de inovação 

(STAL, NOHARA e DE FREITAS CHAGAS, 2014).   

 Com relação ao crowdsourcing, 28,57% das incubadoras pesquisadas afirmaram que 

essa prática surte efeitos positivos na partilha de experiências por meio de feedback, no que diz 

respeito à gestão de negócios. Essa é uma prática colaborativa, que tira o foco da contribuição 

do indivíduo interno, compartilhando os holofotes com outros atores em um processo aberto ao 



 

público, uma prática que expõe produtos, processos e tecnologia de uma empresa 

(CHESBROUGH, 2014). 

 Verifica-se o incentivo das práticas de inovação aberta nas incubadoras pesquisadas, 

conforme (CHESBROUGH, 2003), embora haja resultados mistos (STAL, NOHARA e DE 

FREITAS CHAGAS, 2014). 

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A inovação aberta, inicialmente teve a atenção das investigações científicas voltadas, 

principalmente às grandes empresas multinacionais de alta tecnologia (CHESBROUGH, 2003; 

KIRSCHBAUM, 2005). Mais tarde o campo de pesquisa se expandiu para as médias empresas, 

foi observado que apesar disso, a prática da inovação aberta pode ser encontrada também em 

PMEs instaladas em incubadoras. 

 O resultado deste estudo aponta para a maioria das incubadoras portuguesas como 

incentivadoras de inovação aberta, e em alguns casos, praticarem um misto dos dois conceitos. 

Ao mesmo tempo, exercem um papel fundamental no desenvolvimento de estratégias 

competitivas junto as PMEs, porém, a maioria se concentra em oferecer serviços de apoio e 

atividades administrativas. 

 Quanto as incubadoras que não possuem parcerias com universidades, observa-se que 

existe falta de informação e desconhecimento sobre o tema Inovação Aberta (open innovation), 

permitindo a priori, pressupor a inexistência relacionada a soluções e incentivos nesta área. 

Porém, não se pode afirmar que as PMEs incubadas nessas incubadoras não exerçam a inovação 

aberta por iniciativa própria. 

 Este estudo permitiu identificar também, mesmo que em caráter exploratório, que existe 

maior incidência de práticas de inovação aberta entre incubadoras com relação de cooperação 

com Universidades e Centro de Pesquisas (MANTOVANI et. al., 2006; CHESBROUGH, 

2012).  

 Quanto a esse estudo, reconhece-se algumas limitações relacionadas ao método de 

coleta de dados e com a profundidade dos dados coletados, assim como com o tamanho da 

amostra. 



 

 Apesar disso, os resultados sinalizam vários pontos importantes, tais como: o apoio das 

incubadoras ao desenvolvimento de estratégias competitivas, alianças e práticas de inovação 

aberta nas incubadoras pesquisadas. Principalmente a influência positiva através de seu sistema 

de apoio às PMEs. 

 Considera-se conclusivo que todas as incubadoras participantes têm um papel ativo no 

auxílio de elaboração de estratégias competitivas, exercendo um papel fundamental já 

consolidado no desenvolvimento de empresas em fases iniciais que passam a utilizar de sua 

expertise para o desenvolvimento do seu negócio, mantendo práticas que incentivam a inovação. 

 Sugere-se como tema para futuros estudos, o desdobramento da fase seguinte ao das 

trocas de experiências, relativamente aos resultados, quando houver.  
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