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O empreendedor não é uma ilha isolada
no oceano.

Por meio de sua rede de contatos, ele
deve identificar os melhores

profissionais e entidades para
assessorá-lo.
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Incubadora de Empresas

• Incubadoras da empresas são entidades sem fins
lucrativos destinadas a amparar o estágio inicial de
empresas nascentes que se enquadram em
determinadas áreas de negócios.

• Uma incubadora de empresas pode ser definida como
um ambiente flexível e encorajador no qual são
oferecidas facilidades para o surgimento e crescimento
de novos empreendimentos (Anprotec, 1998)
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Para saber mais sobre incubadoras …
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Acesse o link:

http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-sebrae/incubadora-de-empresas
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Incubadoras de empresas Pontocom

• As incubadoras de empresas pontocom (baseadas na
Internet) foram concebidas na década de 1990 e são
diferentes das incubadoras tradicionais citadas
anteriormente.

• A principal diferença é que essas incubadoras voltadas
exclusivamente às empresas pontocom são privadas,
visam ao lucro e atuam como capitalistas de risco, ou
seja, além de oferecem infra-estrutura, suporte, auxílio
na gestão, etc, também entram com o capital necessário
para começar o negócio.
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SEBRAE

• O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE), é a principal entidade que apóia
os empreendedores brasileiros.

• Foi criado por lei de iniciativa do Poder Executivo, mas é
predominantemente administrado pela iniciativa privada.

• Sua criação ocorreu em 1990 pelas Leis 8.029 e 8.154,
sendo regulamentas pelo Decreto 99.570

• Saiba mais, acesse: http://www.sebrae.com.br/
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Assessoria Jurídica e Contábil

• É de extrema importância que o empreendedor seja
muito bem assessorado, desde o início, em relação aos
aspectos jurídicos e contábeis de seu negócio.

• Para isso, ele deve recorrer a advogados e contadores
que inspirem confiança, entendam do assunto e, mais
do que isso, auxiliem o empreendedor na gestão de seu
empreendimento.
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Universidades e Institutos de Pesquisa

• O empresário brasileiro não tem o hábito de recorrer às
univerdades e aos institutos de pesquisa para solucionar
problemas de tecnologia em suas empresas, ou mesmo
para promover inovação tecnológica.

• Alguns programas de incentivo e que merecem
destaque: Programa Disque Tecnologia da Universidade
de São Paulo (USP)

• Existem ainda os institutos de pesquisa que têm
administração independente, mas possuem estreito
relacionamento com as universidades. Desenvolvem
pesquisa de alto valor agregado e procuram fazer a
transferência dessa tecnologia para o setor privado.
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Instituto Empreender Endeavor

• O Instituto Empreender Endeavor é uma entidade
internacional sem fins lucrativos que atua no suporte ao
empreendedorismo em países em desenvolvimento.
Chegou ao Brasil em 2000.

• Sua missão é eliminar os fatores que têm limitado o
surgimento de empreendimentos inovadores, tais como:
dificuldade de acesso a capital, desinformação e a
carência de serviços de suporte qualificados.

• Para saber mais, clique na imagem abaixo:
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Franchising

• O franchising é um modelo de negócios que visa a
estabelecer uma estratégia para distribuição e
comercialização de produtos e serviços.

• Existem dois atores principais: o franqueador e o
franqueado.

• O movimento no país é representado pela ABF –
Associação Brasileira de Franchising

• Franqueador: é a empresa detentora da marca, que
idealiza e formata.

• Franqueado: é uma PF ou PJ, que adere à rede de
franquia, investindo recursos no próprio negócio, o qual
será operado com a marca do franqueador e de acordo
com todos os padrões estabelecidos e supervisionados
por este
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Estudos de casos
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