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RESUMO 
 
ISIQUE, Luís Horácio Ramos. MODELO DE MATURIDADE PARA STARTUP DE 
BASE TECNOLÓGICA.  2020. 147 f. Proposta de Dissertação – Mestrado – Programa 
de Pós-graduação em Informática, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Cornélio Procópio, 2020.  
 
Introdução: O termo inovação tecnológica vem ganhando popularidade, sendo pauta 
obrigatória nas empresas, universidades e governos. As empresas nascentes de 
bases tecnológicas, também conhecidas como startups, são consideradas fontes de 
inovação tecnológica por resolverem problemas ainda não identificados pelas 
empresas. São idealizadas por pessoas que estão aprendendo a empreender e que 
aceitam novos desafios e altos riscos, com falta de gerenciamento e 
acompanhamento dos negócios. No Brasil há incubadoras de empresas de base 
tecnológica, centros de inovação e parques tecnológicos considerados como 
ambiente de inovação que vêm se destacando com orientações, consultorias, 
mentorias e infraestrutura para as startups com o objetivo delas errarem menos, 
nesses ambientes há gestores qualificados para selecionar, acompanhar e avaliar o 
desempenho do projeto em suas diversas fases. Problema: Entretanto, devido ao 
cenário, o índice de mortalidade de startups é considerado alto e projetos bons e 
promissores são descontinuados antes mesmo do lançamento do produto ou serviço. 
Proposta: Um modelo de avaliação de maturidade para ser utilizado pelos ambientes 
de inovação para o desenvolvimento e gerenciamento das startups em três diferentes 
programas, a cada programa a startup deverá adquirir os conhecimentos, habilidades 
e atitudes propostos neste modelo antes de prosseguir para o próximo programa. Os 
programas são denominados como: 1) Hotel de Projetos, com as maturidades Inicial 
e Gerenciado, com a entrega de um CANVAS, 2) Pré-Residência com as maturidades 
de Definido e Gerenciado e com a entrega de um MVP (Minimum Viable Product), 3) 
Residência com a maturidade de Otimizado com a entrega de um Produto ou Serviço 
Validado. Aplicação: Foi aplicado no programa de aceleração de uma instituição que 
possui dez startups de base tecnológica, porém, obtivemos nove respondentes. O 
questionário para o programa Hotel de Projeto possui sessenta e oito questões, no 
programa Pré-residência setenta e cinco e no programa Residência há trinta e duas 
questões, todas as questões contém afirmações consideradas importantes sobre 
conhecimento, habilidades e atitudes aderentes aos empreendedores. Resultados: 
No questionário do programa Hotel de Projetos identificamos que a startup G precisa 
melhorar em apenas duas atividades, em contra partida a startup H precisa melhorar 
em vinte e cinco atividades. No questionário do programa Pré-Residência há nove 
questões a serem melhoradas na startup D, e quarenta e oito na startup H. No 
questionário do programa de Residência não houve tempo hábil para avaliar as 
startups. Conclusão: Concluímos que nenhuma das nove startups concluíram o 
primeiro programa, mas, com todas as respostas dos formulários é possível identificar 
os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias que o ambiente de inovação 
deverá buscar para aplicar junto as startups para que alcancem os próximos níveis e 
sigam para os próximos programas. 
 
 
Palavras-chave: Startups. Incubadora de Empresas. Base Tecnológica. Nível de 
Maturidade. Modelo. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

ISIQUE, Luís Horácio Ramos. PROPOSAL FOR A MODEL FOR STARTUP OF 
TECHNOLOGICAL BASIS. 2020. 147 f. Proposed Dissertation - Master's Degree - 
Post-graduation Program in Informatics, Federal Technological University of Paraná. 
Cornélio Procópio, 2020. 
 
 
Introduction: The term technological innovation has been gaining popularity, being 
mandatory in companies, universities and governments. New technology-based 
companies, also known as startups, are considered sources of technological 
innovation for solving problems not yet identified by companies. They are idealized by 
people who are learning to undertake and who accept new challenges and high risks, 
with a lack of business management and monitoring. In Brazil, there are incubators for 
technology-based companies, innovation centers and technology parks considered as 
an innovation environment that have stood out with guidelines, consultancies, 
mentoring and infrastructure for startups with the aim of making them less wrong, in 
these environments there are qualified managers to select , monitor and evaluate the 
performance of the project in its various phases. Problem: However, due to the 
scenario, the mortality rate of startups is considered high and good and promising 
projects are discontinued even before the launch of the product or service. Proposal: 
A maturity assessment model to be used by innovation environments for the 
development and management of startups in three different programs, for each 
program the startup must acquire the knowledge, skills and attitudes proposed in this 
model before proceeding to the next program. The programs are named as: 1) Hotel 
de Projetos, with the Initial and Managed maturities, with the delivery of a CANVAS, 2) 
Pre-Residence with the Defined and Managed maturities and with the delivery of an 
MVP (Minimum Viable Product), 3) Residência with the maturity of Optimized with the 
delivery of a Validated Product or Service. Application: It was applied to the 
acceleration program of an institution that has ten technology-based startups, 
however, we obtained nine respondents. The questionnaire for the Hotel de Projeto 
program has sixty-eight questions, in the Pré-Residência program seventy-five and in 
the Residência program there are thirty-two questions, all questions contain 
statements considered important about knowledge, skills and attitudes adhering to 
entrepreneurs. Results: In the questionnaire of the Hotel de Projetos program, we 
identified that startup G needs to improve in just two activities, in contrast, startup H 
needs to improve in twenty-five activities. In the Pré-Residência questionnaire there 
are nine issues to be improved in startup D, and forty-eight in startup H. In the 
Residency program questionnaire, there was no time to evaluate startups. 
Conclusion: We concluded that none of the nine startups completed the first program, 
but with all the responses to the forms, it is possible to identify the necessary 
knowledge, skills and attitudes that the innovation environment should seek to apply 
together with startups to reach the next levels and proceed to the next programs. 
Keywords: Startups. Business Incubator. Technological Base. Maturity Level. Model. 

 
 
 
 
 



 
 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
 

FIGURA 1 – SEGMENTOS DE INCUBADORAS BRASILEIRAS....................... 27 
FIGURA 2 – PROCESSOS DE INCUBAÇÃO..................................................... 30 
FIGURA 3 – AS FASE PARA IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA.................. 44 
FIGURA 4– QUANTIDADES DE COMPETÊNCIAS PELAS FASES E 

DIMENSÕES................................................................................ 
 

46 
FIGURA 5 – EXEMPLO DE COMPETÊNCIAS ALCANÇADAS.......................... 47 
FIGURA 6 – NÍVEIS DE MATURIDADE DO MODELO CERNE......................... 49 

FIGURA 7 – NÍVEIS DE ABRANGÊNCIA DO MODELO CERNE..................... 50 
FIGURA 8 – INDICAÇÃO DE NÍVEIS DE MATURIDADE.................................. 52 
FIGURA 9 – VISÃO GERAL DO MODELO DE AVALIAÇÃO.............................. 62 
FIGURA 10 – VISÃO GERAL DOS NÍVEIS DE MATURIDADE.......................... 63 
FIGURA 11 –VISÃO GERAL DOS PROGRAMAS.............................................. 65 
FIGURA 12 –VISÃO GERAL DO PROGRAMA PRÉ-RESIDÊNCIA................... 70 
FIGURA 13 – VISÃO GERAL DO PROGRAMA RESIDÊNCIA........................... 75 
FIGURA 14 –PROGRAMAS E NÍVEIS DE MATURIDADE................................. 78 
FIGURA 15 – VISÃO GERAL DO MODELO....................................................... 79 
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

LISTA DE TABELAS 
 
 
TABELA 1 – CLASSIFIAÇÃO DOS FATORES DA MATURIDADE DO 

ECOSSISTEMA................................................................................ 
 

59 
TABELA 2 – COMPARAÇÃO DO ECOSSISTEMA DE STARTUP..................... 60 
TABELA 3 – DADOS PRIMEIRO FORMULÁRIO............................................... 86 
TABELA 4 – DADOS SEGUNDO FORMULÁRIO............................................... 88 
  
  
  
  
  

 



 
 

LISTA DE QUADROS 
 
 
QUADRO 1 – DESCRIÇÃO GERAL DO MODELO DE INCUBAÇÃO................ 28 

 
QUADRO 2 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCUBADORA................... 29 
QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE UM PROCESSO DE 

CRESCIEMNTO DE UMA STARTUP.............................................. 
32 

QUADRO 4 – RESULTADOS DAS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA 
DE INCUBADORAS......................................................................... 

35 

QUADRO 5 – COMPARAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE MATURIDADE................... 37 
QUADRO 6 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE CAPACIDADE E MATURIDADE 52 
QUADRO 7 – CRITÉRIOS DE PLANEJAMENTO E COMPREENSÃO............. 53 
QUADRO 8 – CRITÉRIOS DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZAÇÃO I...... 54 
QUADRO 9 – CRITÉRIOS DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZAÇÃO II..... 55 
QUADRO 10 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E MATURIDADE ........ 56 
QUADRO 11 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O PROGRAMA 

HOTEL DE PROJETOS.................................................................. 
66 

QUADRO 12 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O PROGRAMA PRÉ-
RESIDÊNCIA.................................................................................. 

70 

QUADRO 13 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA.................................................................................. 

75 

  
  
  
  
  
  
  



 
 

LISTA DE SIGLAS 
 
 

ANPROTEC Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores 

CERNE Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos 

CMMI  Capability Maturity Model Integration 

CMMI-DEV Capability Maturity Model Integration Developer 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

SUMÁRIO 
 
 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 15 
1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVAS ............................................................................... 17 
1.2 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 20 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 21 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................................ 22 
2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ......................................................................................... 23 
2.2 INOVAÇÃO ...................................................................................................................... 23 
2.3 STARTUPS ........................................................................................................................ 24 
2.4 INCUBADORAS DE EMPRESAS ................................................................................... 25 
2.5 CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION .................................................. 35 
2.5.1 As principais áreas de processo e modelos do CMMI .................................................... 35 
2.5.2 Introdução aos níveis de maturidade ............................................................................... 36 
2.5.3 Avançando através dos níveis de capacidade ................................................................. 38 
2.5.4 Entendendo os níveis de maturidade ............................................................................... 39 
3. ESTUDOS RELACIONADOS ........................................................................................... 42 
3.1 MODELOS DE MATURIDADE ...................................................................................... 42 
3.2 MODELO PARA AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE MATURIDADE DE STARTUPS ...... 43 
3.3 MODELO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA ..................................................................................................................... 46 
3.4 MODELO CERNE ............................................................................................................ 48 
3.5 MODELO DE MATURIDADE: UMA FERRAMENTA PARA MENSURAR O 
DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA VINCULADAS À 
INCUBADORA DO CENTEV/UFV ...................................................................................... 50 
3.5.1 Os Níveis de Maturidade ................................................................................................ 51 
3.5.2 Desenvolvimento e Organização I .................................................................................. 52 
3.5.3 Desenvolvimento e Organização II ................................................................................. 53 
3.5.4 Sustentabilidade e Maturidade ........................................................................................ 54 
3.5.5 Sistema de Avaliação ...................................................................................................... 55 
3.5.6 Resultados ....................................................................................................................... 55 
3.6 DESIGNING A MATURITY MODEL FOR SOFTWARE STARTUP ECOSSYSTEMS ..... 57 
4 MODELO DE AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DE STARTUPS .................................. 61 
4.1 PROGRAMA HOTEL DE PROJETOS ............................................................................ 65 
4.2 PROGRAMA PRÉ-RESIDÊNCIA ................................................................................... 69 
4.3 PROGRAMA RESIDÊNCIA ............................................................................................ 74 
4.4 NÍVEIS DE MATURIDADE ............................................................................................ 76 
5 MÉTODO E PROCEDIMENTOS PARA A APLICAÇÃO DO MODELO ....................... 80 
5.1 PROCESSOS DE APLICAÇÃO DO MODELO .............................................................. 84 
5.2 ANÁLISE DE RESULTADOS ......................................................................................... 85 
6 CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 88 
REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 90 
ANEXO A – FORMULÁRIO 1 – HOTEL DE PROJETOS .................................................. 94 
ANEXO B – FORMULÁRIO 2 – PRÉ-RESIDÊNCIA ........................................................ 118 
ANEXO C – EDITAL DE ACELERAÇÃO INOVA PRUDENTE ......... Erro! Indicador não 
definido. 
 
  



 
 

  
 



15 
 
 

1. INTRODUÇÃO  

 
O termo inovação tecnológica vem ganhando popularidade, sendo pauta 

obrigatória nas empresas, indústrias, escolas, universidades e governos (AUGUSTO 

et al., 2015). A inovação tecnológica é um termo utilizado para definir um produto ou 

serviço com funções e aplicações inéditas, (LOPES; BARBOSA, 2008). Os ambientes 

acadêmicos criam disciplinas próprias sobre inovação, os governos criam leis 

modernas para incentivar a inovação tecnológica e as empresas e indústrias correm 

contra o tempo para desenvolver produtos ou serviços inovadores para atender o 

consumidor cada vez mais exigente (AUGUSTO et al. 2005).  

As empresas e indústrias tradicionais passam por um período diferente, 

porém já conhecido em outras revoluções industriais (BUENO et al., 2017). É 

necessário oferecer os produtos ou serviços tradicionais e acrescentar inovação 

tecnológica para ganhar mercado com novos clientes. A utilização de tecnologia 

proporciona à empresa ou indústria ganho de escalabilidade, ou seja, o alcance do 

maior número de pessoas ao redor do mundo através da Internet (VIANA, 2012).   

A inovação tecnológica passa a ser um caminho necessário às empresas e 

indústrias que querem permanecer no mercado. Porém, para isso, é necessário 

desenvolver novos produtos ou serviços cada vez mais rápido, com o menor custo e 

com a mesma quantidade, atendendo às necessidades do cliente (KRUGLIANSKAS; 

MATIAS-PEREIRA, 2005). Caso contrário, as empresas nascentes de base 

tecnológica, denominadas startups ocuparão rapidamente o lugar e passarão a 

atender tais clientes (SIGNORI et al., 2014).  

As empresas nascentes de base tecnológica são conhecidas como startups e 

consideradas fontes de inovação tecnológica (SIGNORI et al., 2014). Elas são 

capazes de desenvolver soluções rápidas para problemas globais que as empresas 

ou indústrias tradicionais não conseguem ou não sabem que existem 

(METODOLOGIAS ÁGEIS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA 

STARTUPS, 2016; RIES, 2011).  As startups são idealizadas por pessoas que estão 

aprendendo a ser empreendedoras e estão aceitando novos desafios, como por 

exemplo, trabalhar em ambientes de extrema incerteza, com altos riscos e sem 

nenhum tipo de gerenciamento e planejamento de negócios (NATÁLITA et al., 2015; 

ARRUDA et al., 2014).  
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No atual cenário, diversas startups vêm se destacando e apresentando 

excelentes resultados, tanto de resolução de um problema específico, atingindo 

números recordes de clientes, quanto em valores financeiros (MAGALHÃES 

CORREIA; GOMES, 2012). Porém, o destaque não é só positivo, diversas startups 

não continuam suas atividades após os primeiros dois anos de vida, sendo os 

principais fatores que levam a números negativos: a) percepção equivocada do 

mercado; b) momento errado; c) falta de gestão; d) pouco recurso financeiro; e) equipe 

pouco envolvida; f) perfil empreendedor (ARRUDA et al., 2014; CARVALHO et al. 

2015). Segundo Bastos et al. (2017), o desenvolvimento de um produto inovador 

tecnológico possui diversos fatores críticos. Em alguns deles são necessários mais 

gestão, conhecimento, recursos financeiros e pessoas, caso contrário, a inovação 

poderá não ter continuidade (CROWNE, 2002). 

Existem várias ferramentas, técnicas, boas práticas e metodologias que 

auxiliam no desenvolvimento de um projeto em fase inicial, porém, as startups 

possuem certas limitações e incertezas que podem restringir a utilização destes 

recursos (ARRUDA et al., 2014). Para suprir as necessidades de gestão dos 

empreendedores de startups, as incubadoras de empresas de base tecnológica e 

centros de inovação, denominados como ambientes de inovação oferecem 

infraestrutura física básica, consultorias e treinamentos (PALETTA, 2008), mesmo 

assim, diversas ideias são descontinuadas (ARRUDA et al., 2014). 

Segundo Cristiane Aguiar Vieira et al. (2014), esses ambientes de inovação 

possuem diversos programas que auxiliam os empreendedores nas fases inicias da 

sua startup, permitindo que elas possam ter uma taxa de sobrevida maior. Para 

Ferreira et al. (2008), é necessário acompanhar todo processo da criação da nova 

empresa de perto para que possa iniciar da forma correta. Márcio Roberto Machado 

et al. (2016) propõem que sejam aplicadas diversas atividades para cada startup, 

dependendo do nível em que ela se encontra. Ainda, Marco Vecchio et al. (2017) 

sugere a aplicação de níveis de maturidade para definir o estágio em que a startup se 

encontra. Para Crowne (2002), a gestão da startup é importante para que o 

empreendedor tenha a quem seguir, pois como geralmente não há pessoas de gestão 

nelas, fica a cargo do gestor dos ambientes de inovação fazer esse papel.  

O gestor de um ambiente de inovação, seja uma incubadora de empresas ou 

centro de inovação conhece sobre Administração de Empresas, Tecnologia e possui 

conhecimentos sobre boas práticas para a gestão do ambiente. Há disponíveis 
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diversas técnicas, ferramentas, metodologias e boas práticas para a gestão de 

inovação tecnológica (BERGEK; NORRMAN, 2008).  

Com o objetivo de diminuir os riscos de mortalidade das empresas iniciantes 

de base tecnológica, é necessário identificar em qual nível de maturidade as empresas 

se encontram, para somente assim, direcionar as atividades e ações a serem 

realizadas para o nível correto (ARRUDA et al., 2014). Os modelos de maturidade 

existentes na Engenharia de Software são considerados efetivos para o 

desenvolvimento de softwares (SILVA, 2011). 

O Modelo proposto neste trabalho avalia o desempenho das startups 

identificando o que é necessário ser melhorado para que possam progredir e melhorar 

o grau de maturidade. Assim, repetindo o processo até a saída das startups 

participantes dos programas de incubação de incubadoras e aceleradoras de base 

tecnológica.  

 

 

1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVAS 

As startups são gerenciadas de maneira diferente das empresas tradicionais, 

seja pelo próprio empreendedor ou pelo gestor do ambiente de inovação. Alguns 

empreendedores não possuem conhecimento, habilidades ou atitudes necessárias 

para a gestão e estão focados no desenvolvimento da solução. O gestor do ambiente 

de inovação gerencia os processos do ambiente de inovação e mesmo auxiliando os 

empreendedores por meio da contratação de treinamentos e consultorias, não 

dispõem de mecanismos para fazer o acompanhamento e avaliação das empresas 

iniciantes (CASADO, 2012). Os trabalhos que serão descritos a seguir auxiliam o 

gestor a criar técnicas de acompanhamento e avaliação das startups. Um desses 

trabalhos vem sendo implantado através da Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadoras (ANPROTEC).  

A ANPROTEC publicou um modelo de atuação e certificação para os 

ambientes de inovação incubadoras e centros de inovação, chamado de Centro de 

Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (CERNE) com o objetivo de 

promover a melhoria dos resultados das incubadoras em áreas diferentes, sendo em 

termos quantitativos e qualitativos (ANPROTEC, 2015). O modelo possui a proposta 

de fomentar a implantação de práticas de gestão das incubadoras. O ponto forte do 

sistema é acompanhamento, orientação e avaliação das empresas participantes do 
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programas destes ambientes, entretanto, o modelo deixa uma lacuna e a 

especificidade de cada ambiente e não permite um modelo geral de aplicação prática 

(CASADO, 2012). 

Desta forma, este trabalho preenche a lacuna, avaliando as startups através 

do modelo de avaliação da maturidade colocando-a no nível correto. Assim, o 

empreendedor poderá ser guiado a levar sua startup a um percurso com menos riscos.  

Há diversas ferramentas, técnicas, metodologias, boas práticas e modelos de 

maturidade que são utilizados na gestão de empresas, mas ainda são utilizados 

separadamente e não completam a lacuna aberta, conforme visto nos trabalhos a 

seguir: 

a)  O trabalho de Márcio Roberto Machado da Silva, Francisco Negre 

Medall, Juan Antonio Bertolin, Alexandre Dias Ströher (2016), propõe o 

Startup Maturity Model (SMM) que tem como objetivo orientar os 

gestores de incubadoras desenvolverem conhecimentos, habilidades e 

atitudes nos empreendedores a partir de fases denominadas como: 

Skate, Bike, Carro, Avião e Foguete e cada fase possui as dimensões 

Complementar, Finanças, Gestão, Inovação,  Mercado e Pessoal. 

Neste modelo, cada dimensão possui diversas atividades a serem 

planejadas e executadas.  

b)  Casado (2012) propõe setenta e três Fatores Críticos de Sucesso para 

o desenvolvimento de uma empresa de base tecnológica com base no 

RBV (Resource-Based View)/Visão Baseada em Recursos (VBR). Os 

fatores críticos são divididos em Recursos Humanos, Tecnológicos, 

Financeiros, Organizacionais e Recursos de Capital Social.  

c)  Miranda; Menezes (2015), propõem um modelo para as incubadoras 

de empresas em relação aos processos de seleção, suporte ao 

negócios e mediação, cujo objetivo é melhorar o desempenho da 

incubadora. O modelo é baseado nas melhores práticas pesquisadas. 

d) Bergek; Norrman (2008), buscam definir as funções de uma incubadora 

de empresas e identificar as melhores práticas utilizadas por elas, 

levando em consideração a avaliação para as empresas que entram nas 

incubadoras, a infraestrutura e serviços de gestão prestados pela 

incubadora.   
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e)  O’Neal (2005) descreve o estudo de caso da incubadora tecnológica da 

Universidade da Flórida, onde contribui com dois modelos para 

desenvolver uma incubadora de base tecnológica de sucesso. O 

primeiro modelo descreve as fases e ações necessárias para que a 

incubadora possa evoluir e o segundo descreve os elementos de 

sucesso.  

f) Oliveira et al. (2010) relata a falta de uma estrutura padronizada para o 

desenvolvimento de novas incubadoras, e também, apresenta, 

descreve e discute estratégias para viabilizar a certificação do modelo 

CERNE (Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos), 

que é a certificação de qualidade adotada para incubadoras brasileiras. 

g) García-Mireles et al. (2012) descrevem uma revisão sistemática 

realizada e propõem métodos para o desenvolvimento de modelos de 

maturidade focados nas características da qualidade do produto. 

Todos os trabalhos acima mencionados serão detalhados no capítulo 

Trabalhos Relacionados e Revisão Bibliográfica desta dissertação. 

Com o objetivo de fechar essa lacuna, esta dissertação resultou em um 

Modelo que agrega as ferramentas, técnicas, métodos e boas práticas encontrados 

em um único lugar, para que possa ser utilizado por gestores de ambientes de 

inovação nos processos em avaliar a maturidade das startups.  
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1.2 OBJETIVOS 

O objetivo desta dissertação é desenvolver uma modelo de avaliação para 

auxiliar os gestores de ambientes de inovação na gestão de startups de base 

tecnológica. Em particular, pretende-se responder as seguintes questões de pesquisa 

(QP): 

QP1: Como avaliar a maturidade de startups de base tecnológica? 

Partindo-se do princípio de que é necessário identificar antes o grau de 

maturidade que é ser/estar Imaturo, Maturo e Excelente e, ainda, propor melhorias e 

identificar se foram aplicadas, para então poder avaliar, a QP1 objetiva investigar 

como o empreendedor está se preparando para melhorar seu projeto até o 

lançamento ao mercado. A partir da identificação da maturidade da startup é possível 

indicar o programa mais adequado para participar do ambiente seja uma incubadora 

ou aceleradora. O objetivo é aplicar as atividades propostas dentro de cada programa, 

avaliar as empresas constantemente e identificar se houve progresso.   

Uma startup pode ser avaliada pelo gestor do ambiente de inovação como 

Imatura, após identificar que as atividades não foram executadas pelo empreendedor, 

ou ser avaliada positivamente, após concluir todas as atividades do programa.  
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O objetivo específico desta dissertação é avaliar a maturidade das startups de 

base tecnológica participantes dos programas de capacitação empreendedora, 

diminuindo assim o índice de mortalidade da startup.  

Assim, foi realizado um levantamento bibliográfico para identificar; O como as 

startups e os ambientes de inovação trabalham. Foram levantados, os tipos de 

programas das incubadoras e aceleradoras, a jornada da startup do início ao fim dela 

nos programas de capacitação empreendedora do ambiente de inovação, os índices 

de mortalidade das startups e seus motivos. Ainda, quais as técnicas, ferramentas, 

modelos e boas práticas utilizadas nos ambientes de inovação que proporcionam 

maior eficiência na preparação das startups para alcançarem o mercado. 

A dissertação está organizada da seguinte forma: além desta introdução, no 

Capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica, onde são abordados temas sobre 

inovação, startups, ambiente de inovação para empresas de base tecnológica, 

ferramentas, técnicas, modelos e níveis de maturidade.  

No capítulo 3, são abordados os estudos relacionados, principalmente sobre 

os modelos de maturidade, modelo de avaliação de desempenho de empresas de 

base tecnológica, modelo CERNE, modelo para mensurar o desenvolvimento de 

empresas de base tecnológica vinculadas à incubadora do CENTEV/UFV, níveis de 

maturidade e um modelo de maturidade para ecossistemas de startups.  

O capítulo 4 descreve a proposta desta dissertação, o capítulo 5 o método e 

procedimentos realizados para aplicar o modelo em um cenário real e o capítulo 6 

apresenta a conclusão da aplicação do modelo em uma aceleradora de startups da 

cidade de Presidente Prudente.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
A revisão bibliográfica buscou identificar as técnicas, ferramentas, boas 

práticas e metodologias que possam ser utilizadas para auxiliar na construção do 

modelo proposto por este trabalho. Assim, foi identificado e separado de acordo com 

a sua contribuição, conforme descritos a seguir.  

• Os trabalhos de Augusto et al. (2015), Lopes; Barbosa (2008), Bueno, 

Laís; Colosio, Luana; Sartori, Rejane; Herrero, Cláudia; Tenório (2017), 

Viana (2012), Kruglianskas; Matias-pereira (2005), Signori et al. (2014), 

“Metodologias ágeis de gerenciamento de projetos para startups” (2016), 

Ries (2011) e Natália et al. (2015) apresentam as teorias, conceitos e 

exploração do tema deste trabalho que se trata de incubadoras de 

empresas de base tecnológica, empreendedores, projetos de softwares 

e startups. 

• As dificuldades, viabilidade técnica, fatores críticos de sucesso das 

startups nas incubadoras de empresas de base tecnológica são 

apresentadas pelos trabalhos Arruda et al. (2014), Magalhães Correia; 

Gomes (2012), Carvalho et al. (2015), Bastos et al. (2015), Crowne 

(2002), PALETTA (2008) e Oliveira et al. (2014).  

• Para as contribuições e definições de boas práticas de gestão e modelos 

de padronização de processos em incubadoras de empresas de base 

tecnológica são utilizados os trabalhos de Cristiane Aguiar Vieira et al. 

(2014), Ferreira et al. (2008), Bergek; Norrman (2008), O’Neal (2005), 

Oliveira et al. (2010), Mian et al. (2016), Hackett; Dilts (2004), Rodrigues 

(2016), Fonseca (2000), Hannon (2005), Oliveira (2007), Oliveira (2010), 

Clarissa Dourado Freire; Mário Sacomano Neto; Ana Lúcia Vitale 

Torkomian; Lucas Rodrigues Deliberador (2015), Eduardo Motta (2005), 

ANPROTEC (2015), Silva; Andrade Júnior (2012). 

• Sobre modelos de maturidade e metodologias para avaliação os 

trabalhos CMMI-DEV (2010), Henriques; Tanner (2017), Fabri et al. 

(2006), CMMI (2010), Bass et al. (2013), Koehler et al. (2012), Jana 

Koehlera, Roland Woodtly (2012), Santos (2014), Mettler; Rohner 

(2009), Becker et al. (2009), Van Steenbergen et al. (2010), Cukier et al. 

(2015), Ehsan et al. (2010) e Bosch et al. (2013). 
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2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 
Neste capítulo são apresentadas a fundamentação teórica e a 

contextualização sobre inovação, startups, modelos de maturidade, empresas e 

ambientes de inovação incubadoras de empresas de base tecnológica e centros de 

inovação. Na Seção 2.2 é apresentada uma introdução sobre inovação. Na Seção 2.3 

apresentamos as características de startups. Na seção 2.4 uma introdução geral sobre 

as incubadoras de empresas de base tecnológica, enfatizando os modelos e 

processos de incubação. Na Seção 2.5 são apresentadas as definições sobre CMMI 

(Capability Maturity Model Integration) Modelo de Maturidade em Capacitação-

Integração. 

 

2.2 INOVAÇÃO  

Às organizações, é essencial que se mantenham inovadoras, seja em seus 

produtos e serviços, seja na gestão de pessoal ou nos processos desempenhados, 

uma vez que ela quem “é reconhecida por desempenhar um papel central na criação 

de valor e na sustentação da vantagem competitiva” (BARAGHEH; ROWLEY; 

SAMBROOK, 2009, p. 1).  

Porém, o que é inovação? Para Damanpour apud Baragheh; Rowley; 

Sambrook (2009, p. 4): 
A inovação é concebida como um meio de mudar uma organização, seja 
como resposta a mudanças no ambiente externo ou como uma ação 
preventiva para influenciar o meio ambiente. Assim, inovação é aqui 
amplamente definida para abranger uma variedade de tipos, incluindo novos 
produtos ou serviços, novas tecnologias de processos, nova estrutura 
organização ou sistemas administrativos, ou novos planos ou programas 
pertencentes a membros da organização. 
  

Já para Thompson apud Baragheh; Rowley; Sambrook (2009, p. 3) a inovação 

consiste na criação, aderência e execução de novas ideais, processos, produtos ou 

serviços, por parte das organizações.  

Apesar da grande gama de definições, é possível constatar que inovação é a 

ferramenta que possibilita à organização aprimorar seus processos, serviços ou 

produtos, a fim de conquistar vantagem competitiva frente às concorrentes.  

No entanto, para alcança-la de forma eficiente é necessário que a organização 

esteja disposta a criar estratégias de inovação. “As estratégias de inovação podem 

ser caracterizadas em termos de liderança tecnológica ou de seguidores, posição de 
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mercado e tempo de entrada no mercado, e o escopo e taxa de desenvolvimento para 

novos produtos” (BURGELMAN et al. apud GUAN et al., 2008, p. 3). Uma forma de 

estruturar a estratégia de inovação é permitindo que ela seja aberta, ou seja, “as 

empresas podem e devem usar ideias externas, ideias internas e caminhos internos 

e externos para o mercado, à medida que as empresas buscam o avanço de sua 

tecnologia” (CHESBROUGH apud DAHLANDER; GANN, 2010).  

Contudo, não são somente empresas tradicionais no mercado que podem ser 

inovadoras ou até mesmo podem traçar estratégias de inovação. Nesse contexto 

globalizado surgem as startups.  

 

2.3 STARTUPS 

Segundo artigo publicado pela ABStartups (Associação Brasileira de 

Startups), em 2017, “startups são empresas em fase inicial que desenvolvem produtos 

ou serviços inovadores, com potencial de rápido crescimento”. Logo, a startup é 

caracterizada por ser uma empresa que deseja desenvolver produtos ou serviços 

inovadores, sobretudo ligados à tecnologia, composta por equipe multidisciplinar, que 

contenha modelo de negócio replicável e não tenha aumento dos custos (ABStartup, 

2017).  

Não somente essas características compõem o caráter da startup, como 

também o fato de apresentarem baixos custos nas atividades, fato colaborado pelo 

uso ostensivo de Tecnologia da Informação e Internet. Ainda, é importante destacar 

que o ambiente de incerteza no qual a empresa opera é fundamental para caracterizá-

la como uma startup (ABStartup, 2017).  

Ainda, segundo o site ABStartup (2017) as principais características que 

definem uma startup são: 

• Inovação: apresenta inovação em qualquer aspecto pertinente a sua 

formação, ou seja, produtos, serviços ou até mesmo modelo de negócio. 

Propõe sempre uma diferenciação para o mercado. 

• Escalabilidade: é quando o modelo de negócio que a startup apresenta 

consegue atingir um grande contingente de pessoas sem, necessariamente, 

possuir custos altos. 



25 
 
 

• Repetibilidade: da mesma forma que a escalabilidade, é quando o 

modelo de negócios consegue ser replicado por outros empresários sem 

demandar muito recurso humano ou financeiro.  

• Flexibilidade e rapidez: por ser inovadora, ela deve responder 

rapidamente às demandas mercadológicas, se adaptando às suas exigências. 

A flexibilidade e autonomia são fruto da estrutura sucinta, ou seja, “equipes 

formadas por poucas pessoas”.  

As startups buscam resolver problemas enfrentados por pessoas, empresas 

ou ainda, pelos dois consequentemente, desta forma atuam nos segmentos de 

mercado conforme a seguir: 

• B2B (Business to Business): atendem as necessidades de outras 

empresas, não de um consumidor final diretamente; 

• B2C (Business to Consumer): atendem as necessidades dos 

consumidores finais; 

• B2B2C (Business to Business to Consumer): fazem negócios com outras 

empresas visando atender à necessidade dos consumidores finais. 

 

Tendo sido elucidado o que é e quais as características mais marcantes de 

uma startup, é necessário ressaltar que, por serem enxutas ou fundadas, muitas 

vezes, por pessoas que não possuem vasta experiência em gestão empresarial, 

gestores e idealizadores de startups têm recorrido a uma ferramenta igualmente 

inovadora para gerenciarem seus negócios: as incubadoras de empresas. 

 

2.4 INCUBADORAS DE EMPRESAS 

De forma geral, incubadoras de empresas visam “estimular o 

empreendedorismo”. Para tanto, “fortalece e prepara as pequenas empresas com o 

intuito de fazê-las sobreviver no mercado”.  

 

2.4.1 Incubadora de empresas de base tecnológica 

Segundo Mian et al. (2016), o movimento moderno conhecido hoje como 

incubação de empresas teve início com o estabelecimento de um programa de 

incubadoras em Nova York, no ano de 1959, e um parque de pesquisa na Califórnia, 

em 1951. Para Augusto et al. (2015), as incubadoras oferecem aos empreendedores 
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iniciantes infraestrutura com salas, mesas, computadores, internet de alta velocidade, 

laboratórios, mentorias, serviços de propaganda, marketing, jurídico, coaching, rede 

de contatos e serviços de uso compartilhado, com o objetivo de preparar o 

empreendedor a gerir melhor e diminuir os índices de mortalidade das empresa 

(ARRUDA et al., 2014). Para Bergek; Norrman (2008), os programas de uma 

incubadora consistem nos processos que são aplicados às empresas, desde a 

seleção da empresa para entrar na incubadora até a sua saída, onde estará preparada 

para seguir sem a ajuda direta da incubadora.  

Segundo Hackett; Dilts (2004), com base na revisão da literatura, na 

realização de trabalho de campo na Ásia e na América do Norte, compartilham a 

seguinte definição: 
Uma incubadora de empresas é uma instalação de espaço de escritório 
compartilhada que busca fornecer aos seus clientes (ou seja, “portfólio” ou 
“cliente” ou “empresas locatícias”) com um sistema de intervenção estratégico 
de valor agregado (ou seja, incubação) de acompanhamento e assistência 
empresarial. A incubadora pode controlar e vincular recursos que auxiliam no 
desenvolvimento de novos empreendimentos de seus clientes e, 
simultaneamente, ajudar a conter o custo de sua possível falha. 

 

 

No Brasil, a história da origem das incubadoras de empresas é recente. 

Começaram a ser criadas a partir de uma iniciativa do CNPq, na década de 1980. O 

projeto incentivou o empreendedorismo inovador no Brasil e foram criadas diversas 

incubadoras que se tornaram embriões para os Parques Tecnológicos brasileiros. No 

início havia apenas incubadoras dos setores intensivos em conhecimentos científico-

tecnológicos, de informática, biotecnologia e automação industrial, porém foram 

identificados outros segmentos de incubadoras (RODRIGUES, 2016), conforme 

mostra a Figura 1.  
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Figura 1 – Segmentos de incubadoras brasileira 
Fonte: Relatório Técnico ANPROTEC. 

 
Ainda, segundo Rodrigues (2016), os setores de atuação das incubadoras são 

divididos da seguinte forma: 40% pertencem à área tecnológica, 18% à área 

tradicional e mista, 2% à cultural, 7% a social e agroindustrial e 8% a de serviços, 

distribuídas em um total de 384 incubadoras. Nesse gráfico, podemos identificar o 

público alvo deste trabalho, onde o objetivo é desenvolver um modelo capaz de 

auxiliar os gestores de incubadoras de base tecnológica da área de tecnologia, ou 

seja, os 40% representados na pesquisa da ANPROTEC (Figura 1). 

Para Fonseca (2000), as incubadoras possuem o objetivo de estimular o 

nascimento de novos negócios resultantes de projetos tecnológicos, assim chamadas 

de empresas de base tecnológica. Uma incubadora de empresas de base tecnológica 

é definida como um ambiente que: 
[..] abriga empresas cujos produtos, processos ou serviços resultam de 
pesquisa científica, para os quais a tecnologia representa alto valor agregado. 
Abriga empreendimentos nas áreas de informática, biotecnologia, química 
fina, mecânica de precisão e novos materiais. Distingue-se da Incubadora de 
empresas de setores tradicionais por abrigar exclusivamente 
empreendimentos oriundos de pesquisa científica (ANPROTEC; SEBRAE, 
2002, p. 61). 

 

As incubadoras de base tecnológica são ambientes que possuem um gestor 

ou gerente, como são conhecidos, que coordena as atividades administrativas, cria e 

acompanha os processos da incubadora. Um processo inicial é a captação de novos 

projetos que, quando aprovados, passam para o processo de incubação. 

Para Hannon (2005), o processo de incubação de uma incubadora pode ser 

mais sensível para alcançar o crescimento dos empreendedores e empresas do que 

a própria infraestrutura fornecida pela incubadora. Para SILVA et al. (2016), o 

processo de incubação tem a missão de assistir os empreendedores no que diz 
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respeito à formação e desenvolvimento de novas e sólidas empresas, garantindo a 

sobrevivência e o sucesso delas. Ferreira et al. (2008), definem que o processo de 

incubação ocorre em três fases:  

• Pré-incubação: momento em que ocorre o aprimoramento do plano de 

negócios. 

• Incubação: fase onde o plano de negócios começa a ser desenvolvido. 

• Pós-Incubação: é a última etapa, quando a empresa atinge determinado 

nível de maturidade e deixa a infraestrutura da incubadora. 

As fases encontradas serão inseridas na proposta deste trabalho com o 

objetivo de separar as empresas nas fases descritas. Ainda, cada fase terá as 

atividades apropriadas e necessárias para o desenvolvimento do negócio, seguindo 

as especificações propostas por SILVA et al. (2016). 

Para Oliveira (2007), a atividade de incubação é um processo iniciado com a 

entrada do projeto no programa da incubadora, seguindo os processos de 

transferência de tecnologia, além das práticas de gestão, até a saída do projeto para 

a graduação ou pós incubação. O Quadro 1 detalha o programa de incubação sob a 

perspectiva de processo. 

 

Itens Descrição 

Entradas 

(inputs) 

São as entradas das partes interessadas com provisão de recursos 

financeiros, gerenciais e desenvolvimento de projetos. 

É caracterizada pela aquisição de recursos através de instituições de 

fomento. 

Processos São as entradas (inputs) reunidas durante todo o programa de 

incubação, prevendo a utilização do espaço, além da prestação de 

serviços específicos aos empreendedores. 

Saídas 

(outputs) 

Empresas graduadas com produtos inovadores e com resultados 

positivos gerando riquezas na economia local. 
Quadro 1 – Descrição geral do modelo de incubação 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2007).  

 

Para cada item acima é necessário ter critérios norteadores para as ações 

desenvolvidas dentro da incubadora. Um modelo de incubação poderá guiar o gestor 
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da incubadora. Etzkowitz (2003), propõe um modelo com cinco características, sendo 

elas: 

a) Processo de seleção: onde é incentivada a melhoria do novo negócio. 

b) Serviços compartilhados: são os serviços disponíveis para todos os 

empreendedores da incubadora. Tal prática diminui os custos para todos. 

c) Mentoria e educação empreendedora: consiste na realização de 

atividades que proporcionam aos empreendedores aprendizagem através 

de troca de experiências com outros empreendedores. 

d) Criação de redes e conexões: é uma prática utilizada para apresentar os 

empreendedores a possíveis investidores, parceiros e fornecedores. 

e) Acesso ao capital: a incubadora orienta e capacita os empreendedores à 

buscarem por recursos financeiros através de órgãos de fomento à 

inovação tecnológica. 

O trabalho de Cohen (2013) descreve um modelo de funcionamento do 

programa de uma incubadora, conforme o Quadro 2. 

 

 

Funcionamento do 
Programa 

Descrição 

Duração do programa De 1 a 5 anos. 

Modelo de Negócio As empresas incubadas pagam uma taxa mensal 
para usufruir da infraestrutura fornecida pela 
incubadora. A incubadora não possui fins lucrativos. 

Forma de Seleção É um processo contínuo que depende da 
disponibilidade da infraestrutura da incubadora. 

Estágio das empresas 
incubadas 

Fase inicial ou em expansão. 

Educação empreendedora Construído através de estudos realizados com o 
auxílio da incubadora 

Mentoria Disponibilizada uma vez por mês com o objetivo de 
observar o progresso da empresa. 

Local Espaço físico e infraestrutura da incubadora. 
Quadro 2 – Descrição das atividades de incubadora 
Fonte: Adaptado de COHEN (2013). 
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Durante o programa, que dura de 1 a 5 anos, a incubadora seleciona, por meio 

de um edital de seleção, os melhores projetos em fase inicial ou em expansão. Para 

aqueles que passarem pela seleção, a então incubadora disponibiliza para os 

empreendedores local com infraestrutura de sala, luz, ar-condicionado, internet, 

mentorias, educação empreendedora e secretária de uso compartilhado, cobrando 

valores acessíveis.  

Casado (2012) propõe um modelo do processo de incubação baseado no ciclo 

de vida de uma empresa de base tecnológica, também é encontrado nos trabalhos de 

Oliveira (2010) e Hannon (2005). O modelo é apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2- Processo de incubação: referência. 
Fonte: Casado (2012). 

 

O item 1 da Figura 2 caracteriza a Entrada, os Processos e as Saídas da 

empresa. Segundo Desirée Zouain (2006), o estágio de pré-incubação possui um 

conjunto de atividades para estimular o empreendedorismo na equipe, com o prazo 

máximo de um ano. Correlato ao item 3, onde se inicia o ciclo de vida do projeto, é o 

momento onde ocorre a concepção da ideia, a pesquisa de mercado e o 

desenvolvimento do plano de negócios, preparando o empreendedor e o projeto para 

entrarem no processo de incubação da incubadora (CASADO, 2012).  

Na etapa de desenvolvimento, os testes do protótipo são iniciados, assim 

como as relações com potenciais usuários/clientes do produto. É o momento também 

de criação de uma equipe de gestão (CASADO, 2012b).  

O processo de incubação é caracterizado pelo apoio da incubadora ao 

empreendedor de uma empresa nascente de base tecnológica. É oferecida uma 

infraestrutura específica e apoio gerencial (ZOUAIN, 2006). Neste estágio é possível 

notar duas etapas: crescimento e maturidade (ZOUAIN, 2006).  
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Na etapa crescimento, o produto encontra-se em produção em escala e 

comercialização. Havendo receita, a empresa já deve ter encontrado o ponto de 

equilíbrio entre gastos e receita. A etapa de maturidade significa que a tecnologia da 

empresa se encontra estabelecida e consolidada. 

Somente após cumprir as etapas de cada estágio que a empresa caminha 

para a graduação. Aqui, o processo de incubação alcança a maturidade suficiente e 

necessária para permitir que a empresa saia da incubadora. É possível observar se 

há a ocorrência de dois estágios: maturidade ou envelhecimento. O estágio de 

envelhecimento é o período em que a tecnologia proposta chega ao seu limite, 

necessitando de adequações ou de criar novas tecnologias.  

O Quadro 3 descreve em detalhes o item 3 da Figura 2, relacionando as fases 

com as atividades, etapas de incubação e prioridades que os empreendedores devem 

ter, visando o crescimento de uma empresa.  

 

Fase Caracterização Etapa de 
Incubação 

Prioridades ou 
pontos críticos 

Iniciação Caracteriza-se pela 

concepção da ideia e a 

pesquisa de mercado, 

com a realização de um 

plano de negócios 

Pré-

incubação 

Elaboração do 

plano de negócios 

(foco 

mercadológico e 

tecnológico). 

Preparação dos 

empreendedores 

sobre gestão de 

negócios.  

Desenvolvimento Testes de protótipos 

dos produtos, 

desenvolvimento de 

redes sociais: relações 

com potenciais clientes, 

fornecedores e do 

Incubação Recursos 

financeiros – 

Investimentos; 

Gestão da 

produção; Esforço 

de Marketing; 
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estabelecimento da 

equipe de gestão.  

Design da merca, 

site e materiais. 

Crescimento O produto que já se 

encontra em sua fase 

de produção em escala, 

inicia um crescimento 

da comercialização do 

mesmo e 

consequentemente dos 

rendimentos. 

Incubação Ponto de equilíbrio 

entre custos e 

receitas; 

Alcance do retorno 

dos investimentos; 

Utilização de 

ferramenta de 

gestão dos 

negócios; 

Necessidade de 

ampliação de sua 

infraestrutura física 

e organizacional. 

Maturidade A tecnologia 

desenvolvida se 

estabiliza e já se 

encontra consolidada 

no mercado. 

Incubação, 

Graduação 

Necessidade de se 

observar as 

condições para 

graduação. 

Envelhecimento O período em que a 

tecnologia chega a seus 

limites 

Graduação 

e Pós-

Graduação 

Realização dos 

nichos de mercado, 

tecnologia e 

processos. 

 Quadro 3 – Descrição das etapas de um processo de crescimento de uma Startup 
 Fonte: CASADO, 2012b.  

 

Os empreendedores devem percorrer todo percurso com suas startups, 

objetivando o crescimento. Desta forma, é indicado inserir cada startup na etapa 

correspondente a sua fase. Se a fase for iniciação, a etapa apropriada é a de pré-

incubação, agora, caso seja a fase de desenvolvimento/crescimento, a etapa é 

incubação e, se for a fase de maturidade e envelhecimento, a etapa é de incubação 
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ou graduação. A infraestrutura das incubadoras passa a ser um fator diferencial 

quando o empreendedor busca um ambiente que possa oferecer melhores recursos. 

Com o objetivo de identificar o que as incubadoras podem oferecer como 

infraestrutura para os empreendedores, foi estudado o trabalho de Freire et al. (2015), 

onde foi realizado levantamento bibliográfico na base de dados Scientific Eletronic 

Library Online- Scielo, Scopus e Science Direct com as expressões chave: recursos, 

incubadora e empresas de base tecnológica, além dos termos em inglês resources, 

incubators and technology-based company. Em seguida, foram filtrados os artigos que 

continham as expressões startup, business, technology, entrepreneurship, incubator, 

hightech, firm, incubation. Os resultados são apresentados no Quadro 4.  

Os recursos listados no Quadro 4 demonstram que as pesquisas sobre as 

necessidades dos empreendedores e infraestrutura necessária de uma incubadora de 

empresas de base tecnológica é um fator decisivo e importante para que as startups 

possam alcançar a maturidade. A lista de recursos proporcionou parte da base 

necessária para construir a proposta deste trabalho. 

As descrições das etapas de um processo de incubação ou até do 

crescimento de uma empresa de base tecnológica servirá como base para que o 

modelo a ser proposto neste trabalho possa considerar a maturidade das empresas, 

de acordo com as etapas correspondentes. 

O trabalho de Eduardo Motta (2005) apresenta que, mesmo com o aumento 

de incubadoras tecnológicas e empresas de base tecnológica pelo Brasil nos últimos 

anos, existem falhas na metodologia utilizada para avaliar o desempenho e eficiência 

das incubadoras e consequentemente das empresas incubadas.  

 

Categorias Recursos 
Recursos 

Físicos 

Espaço físico para instalação das startups.  

Localização privilegiada. 

Salas de reunião adequadas. 

Acesso à rede de telecomunicações e internet. 

Espaço compartilhado. 

Recursos 

Humanos 

Realização de workshops.  

Programas de capacitação. 

Mentoria e coaching.  



34 
 
 

Acesso à mão de obra especializada. 

Recursos 

organizacionais 

Orientação para elaboração do plano de negócios. 

Orientação para elaboração do planejamento de 

marketing. 

Orientação financeira. 

Orientação jurídica e legal. 

Informações atualizadas sobre o mercado. 

Estímulo à cooperação entre as empresas. 

Acesso a redes de relacionamento. 

Monitoramento de desempenho da startup. 

Promoção de parcerias. 

Processo de seleção claro e objetivo. 

Recursos 

Tecnológicos 

Possibilita transferência de tecnologia. 

Acesso à tecnologia. 

Acesso a laboratórios de pesquisa. 

Recursos 

Financeiros 

Acesso ao capital. 

Quadro 4 – Resultados das necessidades de infraestrutura de incubadoras. 
Fonte: Clarissa Dourado Freire; Mário Sacomano Neto; Ana Lúcia Vitale Torkomian; Lucas 
Rodrigues Deliberador (2015).  
 

As incubadoras oferecem infraestruturas e serviços às startups, porém, a 

inserção de atividades e o acompanhamento da evolução não possuem uma 

ferramenta capaz de indicar o verdadeiro grau de maturidade da startup. O objetivo 

deste trabalho é propor um modelo que possa auxiliar o gerente da incubadora a 

identificar a maturidade em que se encontra a startup, para que as orientações, em 

nível real, sejam aplicadas.  

Desta forma, é necessário inserir neste trabalho também modelos de 

maturidade que contenham boas práticas e que conduzem aos níveis de maturidade, 

partindo das fases iniciais até a graduação de uma startup. 
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2.5 CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION 

Os modelos CMMI® (Capability Maturity Model® Integration) – Modelo de 

Maturidade em Capacitação-Integração, são coleções das melhores boas práticas que 

orientam e estimulam as organizações a melhorar seus processos (CMMI-DEV, 2010) 

e é o mais utilizado de acordo com Henriques; Tanner (2017). A América do Sul 

possui, aproximadamente, 110 organizações com certificação CMMI. O Brasil lidera 

com 58 organizações (6º colocado no mundo), seguido de Argentina com 26, Chile 

com 17 e Colômbia com 16 organizações certificadas (FABRI et al., 2006). 

O modelo CMMI para Desenvolvimento (CMMI-DEV) atualmente está na 

versão 1.3.1, (CMMI-DEV, 2010) e será utilizado como referência para este trabalho, 

por fornecer orientações para aplicar as práticas recomendadas em ações para o 

desenvolvimento de produtos e serviços de diversos setores, tais como: aeroespacial, 

bancário, peças de computador, programas, defesa militar, fabricação e montagem de 

automóveis e telecomunicações com o objetivo de atender às necessidades dos 

clientes ou usuários finais (CMMI-DEV, 2010).  

 

2.5.1 As principais áreas de processo e modelos do CMMI 

Todos os modelos CMMI são produzidos a partir do CMMI Framework. O 

Framework é uma estrutura que contém todos os objetivos e práticas utilizadas para 

produzir os modelos CMMI. 

Todos os modelos contêm 16 áreas principais de processo, cobrindo os 

conceitos básicos e fundamentais para a melhoria dos processos das áreas de 

interesse que, a saber são, aquisição, desenvolvimento e serviços.  

O CMMI-DEV não possui informações específicas que o projeto ou empresa 

devem seguir como, por exemplo, fluxo de processo, quantidade de fabricação de 

determinado número de produtos, ou estipula metas de desempenho específicas. O 

que o CMMI-DEV especifica é: 
[...] que um projeto ou organização deve ter processos que abordam práticas 
relacionadas ao desenvolvimento. Para determinar se esses processos estão 
em vigor, um projeto ou organização mapeia seus processos para as áreas 
de processos nesse modelo (CMMI-DEV, 2010). 
 

A organização realiza o monitoramento do seu progresso em relação ao 

modelo CMMI-DEV à medida que são criados ou atualizados os processos, mapeando 

a ação para processar áreas (GARCIA-MIRELES et al., 2012).  
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Esse modelo enfatiza a aderência aos processos definidos e preza a 

qualidade do software que é determinada pela qualidade do processo de 

desenvolvimento (BASS et al., 2013).   

A qualidade do software, em conformidade com práticas de alta maturidade 

no CMMI-DEV, oferece uma garantia na qualidade dos processos e, portanto, é um 

diferencial de mercado (BASS et al., 2013).  

Desta forma, identificamos que o CMMI-DEV pode ser utilizado como parte 

desta proposta de trabalho, pois agrega os processos e boas práticas recomendadas, 

permitindo orientar e conduzir as startups para os próximos níveis de maturidade.  

 

2.5.2 Introdução aos níveis de maturidade 

Os níveis de maturidade são utilizados para descrever o caminho evolutivo 

que uma organização percorre, tendo como objetivo a melhoria dos processos que 

utiliza para desenvolver seus produtos e serviços. Tais níveis podem ser utilizados 

como o resultado da atividade de classificação em uma avaliação. As avaliações 

podem ser aplicadas em grupos menores ou organizações inteiras (CMMI-DEV, 

2010).  

Ainda, há dois caminhos de melhoria utilizando níveis. O primeiro permite o 

aprimoramento incremental e o segundo, que as organizações aprimorem todo 

conjunto de processos juntos e relacionados. Esses dois níveis são chamados de 

“contínuas” que permite atingir níveis de capacidade e “preparadas” que permite 

atingir a maturidade (CMMI-DEV, 2010).  

Para atingir um determinado nível, a organização deve atingir todos os 

objetivos de um processo ou conjunto de áreas que satisfaçam a melhoria.  

Os níveis de capacidade identificam a melhoria dos processos de uma 

determinada área da organização. Os quatro níveis de capacidade são numerados de 

0 a 3. Já os níveis de maturidade identificam a melhoria de processos de uma 

organização em diversas áreas de processo. Os cinco níveis de maturidade são 

numerados de 1 a 5, conforme mostra o Quadro 5.  

 

 



37 
 
 

 
Nível 

 
Níveis de Capacidade 
de Representação 
Contínua 

 
Níveis de Maturidade de 
Representação em Etapas 

Nível 0 Incompleto  

Nível 1 Realizado Inicial 

Nível 2 Gerenciado Gerenciado 

Nível 3 Definido Definido 

Nível 4  Gerenciado 
Quantitativamente 

Nível 5  Otimizado 

Quadro 5 – Comparação entre níveis de capacidade e maturidade. 
Fonte: Retirado de CMMI-DEV (2010) e KOEHLER et al. (2012).  

 

O Quadro 5 faz a comparação entre os quatro níveis de capacidade com os 

cinco níveis de maturidade. Os nomes de dois níveis são os mesmos em duas 

representações (Gerenciados e Definidos), porém há diferenças. Por exemplo, não há 

nível de maturidade 0, bem como não há níveis de capacidade 4 e 5. No nível 1, os 

nomes usados para o nível de capacidade 1 e o nível de maturidade 1 são diferentes 

(CMMI-DEV, 2010).  

Para Bass et al. (2013), os modelos CMMI refletem os níveis de capacidade 

em seu formato e conteúdo. Segundo CMMI-DEV (2010), os quatro níveis de 

capacidade, sendo cada um deles uma camada na base da melhoria contínua do 

processo são descritos a seguir: 

0. Incompleto: um processo considerado incompleto é aquele que não foi 

executado, ou até foi, porém apenas de forma parcial e não existem metas genéricas. 

Ainda, um ou mais dos objetivos específicos da área de processo não estão completos 

(CMMI-DEV, 2010 e BASS et al., 2013).  

1. Realizado: um processo de nível de capacidade 1 é considerado realizado 

quando é executado e os objetivos específicos da área de processos estão satisfeitos.  

O nível de capacidade 1 resulta em melhorias importantes, mas que podem ser 

perdidas com o tempo. As práticas genéricas do CMMI nos níveis seguintes ajudam a 

garantir que as melhorias continuem efetivas (CMMI-DEV, 2010 e BASS et al., 2013). 

2. Gerenciado: um processo de nível de capacidade 2 é considerado realizado 

quando, além de executado, está gerenciado. E processo gerenciado é aquele que é 
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executado de acordo com a política da empresa. Para tanto, ela emprega pessoas 

qualificadas para os cargos que produzem resultados controlados. Ainda, envolve 

partes interessadas relevantes; o processo é monitorado, controlado e revisado, e 

avaliado quanto a aderência à descrição do processo. Todo processo estipulado no 

nível 2 ajuda a garantir a efetividade das práticas existentes, mesmo em períodos de 

estresse ou problemas (CMMI-DEV, 2010 e KOEHLER et al., 2012).  

3. Definido: um processo de nível de capacidade 3 é considerado definido 

quando, além de executado e gerenciado, ele é personalizado a partir do conjunto de 

processos considerados padrão pela empresa, seguindo suas regras e diretrizes de 

adaptação (CMMI-DEV, 2010 e KOEHLERA; WOODTLY, 2012).  

O processo no nível 3 é descrito de forma clara e coesa, tendo sua finalidade, 

atividades, funções, medidas, entradas, critérios de entrada, verificação e saída 

previamente bem estabelecidos (CMMI-DEV, 2010).  

Ainda, no nível de capacitação 3, todos os processos são gerenciados de 

forma mais proativa e utiliza-se o entendimento das inter-relações de todas as 

atividades do processo e medidas detalhadas de todos como um todo (KOEHLERA. 

WOODTLY, 2012). 

 

2.5.3 Avançando através dos níveis de capacidade 

Todos os níveis de capacidade de uma determinada área são alcançados 

através da aplicação de práticas genéricas, ou ainda, através das práticas alternativas 

adequadas aos processos associados (CMMI-DEV, 2010).   

Para Koehler et al. (2012), ao atingir o nível de capacidade 1 para uma área 

de processo, é o mesmo que dizer que todos os processos associados são processos 

executados. 

Ao avançar e atingir o nível de capacidade 2 para uma determinada área de 

processo é o mesmo que dizer que há um plano que permitirá a execução das ações 

planejadas. Um processo de nível de capacidade 2 pode ser planejado, executado e 

monitorado como qualquer projeto ou atividade de suporte (CMMI-DEV, 2010 e 

KOEHLER et al., 2012).  

No nível de capacidade 3, quando atingir esse nível para uma área de 

processo é o mesmo que dizer que existe um processo padrão organizacional que 

está associado a essa área de processo e que pode ser adaptado às necessidades 
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do projeto. Todos os processos da empresa são definidos e aplicados de forma 

padronizada e consistente (CMMI-DEV, 2010 e KOEHLER et al., 2012).  

De acordo com Koehler et al. (2012), a empresa atingirá o nível de capacidade 

3 nas áreas de processo quando ela comprovar a continuidade de melhoria dos seus 

processos através da abordagem de áreas de processo de alta maturidade que, a 

saber, são: Desempenho de Processo Organizacionais; Gerenciamento Qualitativo de 

Projetos; Análise e Resolução Causal e Gerenciamento de Desempenho 

Organizacional.  

 

2.5.4 Entendendo os níveis de maturidade  

Todos os modelos do CMMI possuem os níveis de maturidade. Um nível de 

maturidade consiste em práticas específicas e/ou genéricas, relacionadas a um 

conjunto predefinido de áreas de processo, com o objetivo de melhorar o desempenho 

da empresa.  

Cada nível de maturidade alcançado fornece à empresa uma maneira de 

identificar o seu desempenho. As empresas se mostram melhores quando identificam 

suas necessidades e focam na melhoria de um número gerenciável de processos 

(CMMI-DEV, 2010).  

O nível de maturidade de uma organização fornece uma maneira de 

caracterizar seu desempenho. A experiência tem mostrado que as organizações 

fazem o melhor quando concentram seus esforços de melhoria de processos em um 

número gerenciável de áreas de processo (CMMI-DEV, 2010).  

Os cinco níveis de maturidade, onde cada um especifica uma melhoria 

contínua do processo, são descritos a seguir pelos número de 1 a 5 (CMMI-DEV, 

2010):  

1. Inicial: os processos são, geralmente, para um fim específico e caótico. A 

empresa não fornece um ambiente para suportar tais processos. O sucesso depende 

mais do comprometimento das pessoas do que do uso de processos comprovados. 

Mesmo diante do caos, as empresas produzem produtos e serviços que funcionam, 

porém, excedem o orçamento e o cronograma das atividades (CMMI-DEV, 2010) 

2. Gerenciado: os processos neste nível permitem que os projetos possam 

ser melhores planejados e executados. Com o emprego de profissionais qualificados 

e que possuem resultados controlados (processos monitorados, partes interessadas 

envolvidas, processos controlados e revisados). Nesse nível, a disciplina na execução 
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dos processos garante que as práticas existentes sejam executadas até mesmo 

durante os períodos de estresse e crises (CMMI-DEV, 2010).  

3. Definido: os processos são identificados, caracterizados e compreendidos. 

São descritos nas normas, nos procedimentos e nos métodos utilizados pela empresa. 

Todos os processos padrão da organização é a base para que a empresa esteja no 

nível de maturidade 3. Os processos padrão são utilizados para estabelecer toda a 

consistência da organização logo, os processos neste nível são descritos com mais 

detalhes e rigor do que no nível 2. O processo definido indica claramente qual a 

finalidade, as entradas, os critérios de entrada, as atividades, as funções, as medidas, 

as etapas de verificação, as saídas e os critérios de saída. Os processos são 

gerenciados de forma mais rápida e proativa. Ainda no nível de maturidade 3, a 

empresa melhora seus processos relacionados às áreas de processo do nível de 

maturidade 2 (CMMI-DEV, 2010).  

4. Gerenciado Quantitativamente: a empresa e os projetos priorizam objetivos 

quantitativos para medir a qualidade e o desempenho do processo que os utilizam 

como base de critérios no gerenciamento de projetos. Os objetivos quantitativos são 

identificados como as necessidades do cliente, usuários finais e empresa (CMMI-DEV, 

2010).  

Uma diferença entre os níveis de maturidade 3 e 4 é a previsibilidade do 

desempenho do processo, uma vez que o desempenho da produtividade dos projetos 

é controlado utilizando técnicas estatísticas e outras quantitativas (CMMI-DEV, 2010).  

5. Otimizando: a empresa realiza a melhoria continuada dos seus processos 

com base no resultado quantitativo dos seus objetivos de negócios e necessidades 

de melhoria de desempenho. Esse nível se concentra na melhoria contínua do 

desempenho do processo através da melhoria incremental e inovadora nos processos 

e na tecnologia. Os objetivos de desempenho de qualidade são continuamente 

revisados, a fim de identificar o desempenho organizacional. Os processos definidos 

pelo projeto e a tecnologia de suporte são também alvos de melhoria mensuráveis 

(CMMI-DEV, 2010).  



41 
 
 

A principal diferença entre os níveis de maturidade 4 e 5 é o foco no 

gerenciamento e melhoria do desempenho organizacional. No nível de maturidade 4, 

a empresa e os projetos se buscam entender e controlar o desempenho no nível do 

processo e utilizar os resultados para gerenciar projetos. No nível de maturidade 5, a 

empresa está preocupada com o desempenho geral da empresa, usando dados 

coletados de todos os projetos. A análise dos dados identifica deficiências ou lacunas 

no desempenho. As lacunas são utilizadas para alavancar a melhoria dos processos 

que geram melhorias no desempenho (CMMI-DEV, 2010).  

O Modelo proposto busca preencher as lacunas com atividades para os 

empreendedores. As atividades são ações que são importantes para cada nível que 

o empreendedor está com o projeto de sua startup.  

A cada nível que o projeto se encontra as atividades possuem data de início 

e término para que o empreendedor tenha consciência do prazo que ele terá para 

finalizar aquela atividade antes de pensar em uma próxima atividade ou nível.  

Assim, identificamos que podemos utilizar esse modelo de avaliação e 

identificação da maturidade nas startups como proposta deste trabalho. 

A identificação da maturidade de uma startup pelo gerente da incubadora, 

poderá estabelecer as atividades que o empreendedor precisará para melhorar os 

seus processos, objetivando alcançar o próximo nível de maturidade (SANTOS, 

2014).  

 

Para os trabalhos de Arruda et al. (2014), O’Neal (2005) e Henriques; Tanner 

(2017) uma startup com uma maturidade consistente poderá ter sua vida útil 

prolongada dentro e fora da incubadora.  
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3. ESTUDOS RELACIONADOS 

 

Neste capítulo, apresentaremos os trabalhos relacionados que foram 

encontrados na literatura sobre o tema modelos de maturidade. Os trabalhos são 

propostas para a avaliação do nível de maturidade de startups, modelo Cerne, 

Ferramentas para Mensurar o Desenvolvimento de Empresas de Base Tecnológica, 

e Projetando um Modelo de Maturidade para Ecossistemas Startups de Software 

(Designing a Maturity Model For Software Startup Ecossystems).  

Cada um dos trabalhos estudados juntamente com os trabalhos do capítulo 

de Revisão Bibliográfica contribui para o desenvolvimento do Modelo de Maturidade 

para Startup de Base Tecnológica, agregando suas propostas e experiências em um 

único lugar que poderá ser utilizado por gestores de incubadoras de empresas de 

base tecnológica.  

 

3.1 MODELOS DE MATURIDADE 

 
A maturidade indica o progresso evolutivo de uma habilidade específica em 

atingir um objetivo, desde o estado inicial, que há poucas habilidades, até o estado 

final, considerado completo (METTLER; ROHNER, 2009). Um modelo de maturidade 

indica um caminho de evolução de processos ou organizações através de etapas 

discretas (BECKER et al., 2009). Para Van Steenbergen et al. (2010), um modelo de 

maturidade é uma ferramenta de apoio que distingue os diferentes níveis (estágios) 

de conhecimento que uma empresa possui com relação ao desenvolvimento de 

sistemas de informação (software).  

Os modelos de maturidade têm como objetivo principal ajudar as empresas a 

melhorar a qualidade do software entregue aos clientes e, para isso, são propostos 

vários modelos de maturidade através da comunidade de engenharia de software, em 

sua maioria baseados no CMM, ISSO / IEC 15504 e CMMI-DEV (GARCIA-MIRELES 

et al., 2012).  

Neste capítulo apresentamos os modelos de maturidade pesquisados que 

utilizados como referências para o desenvolvimento do Modelo de Maturidade para 

Startup de Base Tecnológica.  
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3.2 MODELO PARA AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE MATURIDADE DE STARTUPS 

O modelo para avaliação do nível de maturidade de startups de DA SILVA et 

al. (2016) propõe a identificação e o desenvolvimento de competências que podem 

ser classificadas em conhecimentos, habilidades e atitudes importantes para o 

desenvolvimento de uma startup. A avaliação permite a visualização da evolução da 

startup, levando-se em consideração 5 fases (skate, bicicleta, carro, avião e foguete), 

contemplando as competências classificadas em 6 dimensões (mercado, pessoas, 

finanças, inovação, gestão e complementar). 

A Figura 3 demonstra as fases para a implantação da metodologia de 

incubação para startups. 

 

 
Figura 3 – As fases de incubação. 
Fonte: retirado de Márcio Roberto Machado da Silva; Francisco Negre Medall; Juan Antonio 
Bertoni; Alexandre Dias Ströher (2016).  

 
As 4 fases para a implantação da metodologia nos ambientes de inovação, 

são descritas a seguir: 

1.ª Etapa: realizar uma revisão e identificar possíveis adaptações da 

metodologia com os desejos e necessidades do empreendedor, levando em conta o 

tipo de empreendimento ou área de atuação. É possível, nessa etapa, fazer alguns 

ajustes de competências esperadas do empreendedor, inserindo algumas ou retirando 

outras, por exemplo: a competência de fazer o registro de propriedade intelectual pode 

fazer mais sentido em uma startup da área da saúde, em vez de um empreendimento 

da área de desenvolvimento de software (DA SILVA et al., 2016).  

2.ª Etapa: desenvolver o planejamento de um plano de ação para o projeto da 

startup, levando em consideração as competências a serem desenvolvidas, data 

prevista e os custos envolvidos para o desenvolvimento (DA SILVA et al., 2016).  

3.ª Etapa: acompanhar o plano de ação das startups com as orientações, 

mentorias e avaliações planejadas na 2.ª fase (DA SILVA et al., 2016).  

4.ª Etapa: graduar a startup, nesta fase será necessário fazer as verificações 

e orientações finais para que a empresa possa ter independência sem a ajuda da 

incubadora (DA SILVA et al., 2016). 
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O modelo pode ser implantado com suporte de uma planilha eletrônica que 

oferecerá suporte em todas as fases da metodologia proposta. A planilha gera gráficos 

detalhados das atividades das startups, facilitando a compreensão do nível de 

maturidade do empreendimento. 

O nível de maturidade proposto por DA SILVA et al. (2016), é classificado de 

forma evolutiva e temporal, através de 5 fases, utilizando a analogia aos meios de 

locomoção sendo eles: 

• Skate: tema central consiste no PROBLEMA e na SOLUÇÃO viável e 

sustentável. É nesta fase que o empreendedor tem uma ideia para resolver 

um determinado problema. Para tanto, é necessário pesquisar o mercado, 

identificar os seus clientes e, em seguida, propor e validar as hipóteses de 

solução com os clientes. 

• Bicicleta: tema central consiste no MODELO DE NEGÓCIOS sendo 

validado pelos clientes. Nesta etapa o empreendedor precisa definir e 

validar o modelo mínimo viável, sustentável e escalável de negócios. Esta 

atividade inclui a proposta de valor, os canais de comunicação e 

relacionamento com o cliente, os processos e recursos principais, os 

parceiros e a estrutura de custos e das receitas.   

• Carro: tema central é a ORGANIZAÇÃO. Aqui empreendedor deverá 

estruturar a empresa, os processos, a estrutura física e os recursos 

humanos. 

• Avião: tema central é a busca pela QUALIDADE e SUSTENTABILIDADE. 

É a fase em que o empreendedor busca formas de escalabilidade, 

amadurecimento dos processos e indicadores de qualidade. É neste 

momento que a empresa deverá estar pronta para sair da incubadora.  

• Foguete: tema central é COMPETITIVIDADE. Nesta fase o negócio já está 

maduro, porém o empreendedor busca evoluir alguns processos e 

amadurecer mais indicadores de qualidade com a ajuda da incubadora.  
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Cada fase proposta por Márcio Roberto Machado da Silva, Francisco Negre 

Medall, Juan Antonio Bertolin, Alexandre Dias Ströher (2016), possui 6 dimensões 

organizacionais sendo elas: 

• Mercado, 

• Pessoas, 

• Finanças,  

• Inovação, 

• Gestão, 

• Complementares 

As dimensões propostas possuem diversas competências a serem 

trabalhadas pelo empreendedor. Cada atividade possui prazo para início e término. A 

Figura 4 demonstra a relação entre as fases e dimensões. 

 

 
Figura 4: Quantidades das competências pelas fases e dimensões  
Fonte: Márcio Roberto Machado da Silva, Francisco Negre Medall, Juan Antonio Bertolin, 
Alexandre Dias Ströher (2016) 

 
A Figura 4 descreve a quantidade de competências previstas em cada 

dimensão. Conforme o empreendedor atinge progresso, uma planilha é preenchida e 

um gráfico gerado, permitindo ao gerente da incubadora visualizar quais 

competências são necessárias ao empreendedor. A Figura 5 demonstra um exemplo 

do progresso das competências. 
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Figura 5 – Exemplo das competências alcançadas. 
Fonte: Márcio Roberto Machado da Silva, Francisco Negre Medall, Juan Antonio 
Bertolin, Alexandre Dias Ströher (2016). 
 

A Figura 5 demonstra um exemplo onde as competências Complementar, 

Gestão, Inovação e Finanças estão 100% alcançadas, enquanto a de Mercado está 

8% alcançada e a Pessoal 0%.  

Esse modelo se mostrou eficiente para ser utilizado nesta proposta de 

dissertação de mestrado e serão utilizadas as dimensões e as competências 

juntamente com o nível de maturidade proposto por CMMI (GARCÍA-MIRELES et al., 

2012).  

Entretanto, é ainda necessário identificar outros tipos de modelos de 

maturidade, inclusive modelos de avaliação de empresas de base tecnológica, assim 

é possível agregar propostas mais aderentes a este trabalho. 
 
3.3 MODELO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA 

 

Como mencionado anteriormente, é necessário incluir trabalhos que possuem 

propostas mais aderentes a esta dissertação de mestrado. Desta forma, identificamos 

o trabalho de Casado (2012ª) como uma contribuição para o desenvolvimento do 

Modelo de Maturidade para startup de base tecnológica. O trabalho de Casado (2012) 

foi identificar o problema da falta de mecanismos capazes de acompanhar e avaliar o 
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desempenho dos estágios dos empreendimentos nos programas de incubadoras de 

empresas.  

Com foco nessa necessidade, algumas iniciativas são identificadas. Nesse 

caso, a ANPROTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores) possui o CERNE (Centro de Referência para Apoio a 

Novos Empreendimentos), elaborado apenas em nível estratégico para a gestão dos 

processos das incubadoras, deixando em branco o nível operacional.  

Assim, surgiu a proposta do trabalho de pesquisa: como medir e avaliar o 

desempenho das startups, levando em consideração seus fatores críticos de sucesso 

durante seu processo de desenvolvimento? 

Para solucionar o problema foi necessário elaborar o modelo que apresenta 

os seguintes passos:  

• Identificação do contexto: consiste na construção e aplicação do modelo, 

assim é possível realizar adequação às realidades das incubadoras de 

empresas de base tecnológicas brasileiras.  

• Diagnóstico: utilizado para observar a situação das empresas de base 

tecnológica frente à gestão de seus recursos estratégicos.  

• Avaliação: é a mensuração do impacto causado nas ações identificadas no 

Diagnóstico, o que permite ao modelo indicar os caminhos e 

recomendações para a incubadora. 

• Recomendações: são as metas e etapas necessárias para alcançar o 

padrão de desempenho. As recomendações buscam melhorar o 

desempenho individual e coletivo das empresas. 

O modelo foi aplicado em uma incubadora tecnológica e foi possível avaliar o 

desempenho de empresas de base tecnológica participantes dos programas de 

incubação, porém respeitando as diferenças dos níveis do desenvolvimento de suas 

aplicações tecnológicas. 

Ainda, o modelo permite estabelecer metas para a melhoria de desempenho 

e busca oferecer condições para que o gestor da incubadora possa acompanhar o 

desenvolvimento das empresas com o objetivo de concluir as metas e realizar 

avaliações periódicas de desempenho.  
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3.4 MODELO CERNE 

O Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (CERNE) é 

uma plataforma que possui o objetivo principal de promover melhoria expressiva nos 

resultados das incubadoras, independente do setor de atuação. Para atingir tal 

objetivo, são utilizadas boas práticas, aplicadas nos diversos processos-chave, que 

por sua vez estão associados aos níveis de maturidade, sendo eles: CERNE 1, 

CERNE 2, CERNE 3 e CERNE 4 (ANPROTEC, 2015). 

 

 
Figura 6 – Níveis de Maturidade do Modelo CERNE 
Fonte: ANPROTEC (2015, p. 11) 

 

Cada nível de maturidade representa o progresso da incubadora em direção 

à melhoria (LUIS; AUDY, 2015ª). São divididos em 4 categorias, sendo: 

CERNE 1: é o primeiro nível, possui como objetivo principal o 

desenvolvimento dos empreendimentos (startups) e a gestão da incubadora. Nos 

empreendimentos, o foco é melhorar a qualificação, assessoria e seleção. Na 

incubadora, os aspectos estão relacionados à sua gestão, como por exemplo, a 

gestão financeira, de infraestrutura física e tecnológica (ANPROTEC, 2015).  

CERNE 2: nesse nível o foco é a incubadora. O objetivo principal é garantir a 

geração sistemática de empreendimentos inovadores, utilizando os processos-chave 

através da gestão efetiva e focada em resultados (ANPROTEC, 2015).  

CERNE 3: o foco nesse nível é a rede de parceiros da incubadora. A finalidade 

principal é consolidar uma rede de parceiros para ampliar a probabilidade de sucesso 

dos empreendimentos participantes dos programas da incubadora. Assim, a 

incubadora torna-se um ator importante na identificação, gestão e melhoria da 

inovação tecnológica (ANPROTEC, 2015). 
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CERNE 4: nesse nível o foco está em consolidar o sistema de gestão da 

inovação da incubadora, através da estrutura implantada nos níveis anteriores. A 

intenção é gerir, de forma efetiva, a incubadora como uma organização participativa 

do ecossistema de inovação (ANPROTEC, 2015). 

O modelo CERNE está estruturado em três níveis de abrangência, onde cada 

um possui um foco principal. Neste caso, para a aplicação deste trabalho, são 

detalhados na sequência (ANPROTEC, 2015).  

 

 
Figura 7 – Níveis de abrangência do Modelo Cerne 
Fonte: Termo de Referência (2015, p. 10). 

 

Os três níveis auxiliam o desenvolvimento do Modelo de Maturidade para 

Startup de Base Tecnológica e são detalhados conforme o Termo de Referência do 

CERNE.  

• Empreendimento: São os processos diretamente relacionados com a 

criação, geração e desenvolvimento dos projetos. O foco principal está nas 

práticas que orientam a melhoria dos produtos, serviços e tecnologias, 

acesso aos recursos financeiro, entrada no mercado, a gestão efetiva e 

ainda no desenvolvimento pessoal dos empreendedores (ANPROTEC, 

2015). 

• Processo: o foco principal são os processos que orientam a transformação 

de ideias em projetos (ANPROTEC, 2015).  

• Incubadora: o foco principal são os processos de gestão da incubadora 

como um negócio, busca do aumento das finanças, das pessoas e, 
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inclusive, do relacionamento da incubadora com os outros atores do 

ecossistema (ANPROTEC, 2015).  

Os três níveis de abrangência do Modelo CERNE auxiliam neste trabalho 

indicando a inserção de processos de melhoria em cada nível de maturidade das 

startups. Ainda, indicam ao gerente da incubadora a analisar, implementar, 

acompanhar e melhorar os empreendimentos, processos e a própria incubadora. 

 

3.5 MODELO DE MATURIDADE: UMA FERRAMENTA PARA MENSURAR O 

DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA VINCULADAS À 

INCUBADORA DO CENTEV/UFV 

O trabalho de Miranda e Menezes (2015) descreve o dever das incubadoras 

de base tecnológica em apoiar e fomentar a inovação nas empresas iniciantes de base 

tecnológica e, ainda, alavancar o desenvolvimento das mesmas. 

O problema identificado no trabalho é que algumas incubadoras não 

conseguem mensurar o nível de desempenho das empresas e se estão prontas o 

suficiente para serem graduadas (estágio final do Programa de Incubação).  

Levando em consideração especificamente a Incubadora de Empresas de 

Base Tecnológica da Universidade Federal de Viçosa/MG (IEBT/UFV), o trabalho de 

Miranda e Menezes (2015) estruturou um modelo de maturidade para as empresas 

iniciantes de base tecnológica.  

A proposta do modelo de maturidade utiliza como base os cinco eixos 

estabelecidos pelo Centro de Referência para Apoio de Novos Empreendimentos – 

CERNE (LUIS. AUDY, 2015ª),  sendo eles: Gestão, Tecnologia, Mercado, Financeiro 

e Empreendedor.  

• Gestão: implantar e garantir a utilização das melhores e mais modernas 

técnicas de gestão, com o objetivo de aumentar a probabilidade de sucesso 

da empresa.  

• Tecnologia: analisar as ferramentas e tecnologias para o desenvolvimento 

da solução proposta ao cliente.  

• Mercado: analisar e avaliar a evolução das empresas iniciantes em relação 

ao posicionamento de mercado. 

• Financeiro: analisar e avaliar o desempenho e evolução da saúde 

financeira das empresas iniciantes.  
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• Empreendedor: analisar, avaliar e promover práticas de desenvolvimento 

pessoal dos empreendedores.  

 

3.5.1 Os Níveis de Maturidade 

O trabalho de Miranda e Menezes (2015) apresentou um breve estudo sobre 

os níveis de maturidade de algumas incubadoras pelo Brasil e sugeriu, como proposta 

de evolução das empresas, os cinco níveis de maturidade, conforme a Figura 8: 

 
Figura 8: Indicação de Níveis  
Fonte: MIRANDA; MENEZES (2015). 

 

No nível 0 (Seleção), os sócios são estimulados a melhorar a sua ideia, fazer 

os primeiros planos de negócios e iniciarem formalmente a empresa. De acordo com 

o Quadro 6, os critérios de avaliação do nível são: 

EIXO CRITÉRIOS 
Financeiro Ser empresa constituída (CNPJ) 

Gestão Ter Plano de Negócio 

Tecnologia O produto/serviço deve ser de base 

tecnológica 
Quadro 6 – Critérios de Seleção 
Fonte: Adaptado de MIRANDA; MENEZES (2015). 
  

 

No nível 1 (Planejamento e Compreensão), as empresas devem identificar 

melhor seus objetivos, além do mercado onde pretendem se inserir. Recomenda-se 

muito planejamento, pesquisa e que a empresa inicie suas atividades com a 

contabilidade em dia, registro de marca e/ou patente. Em relação ao planejamento 
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estratégico, logo no início das atividades é preciso definir a missão, visão para o futuro 

e valores, além de estabelecer seus objetivos, metas e estratégias para alcança-los.  

EIXO CRITÉRIOS 

Gestão 

Planejamento Estratégico 

Promoção do comportamento ético 

EVTECIAS (Estudo de Viabilidade 

Técnica, Econômica, Comercial e de 

Impacto Ambiental e Social) 

 

Financeiro 

Planejamento Financeiro 

Contabilidade em dia 

Fluxo de Caixa 

Definição da participação dos sócios 

Tecnologia 

Registro da Propriedade Intelectual 

Desenvolvimento contínuo do produto 

de base tecnológica 

Desenvolvimento de produtos não 

tecnológicos 

Mercado 

Pesquisa de mercado 

Plano de Marketing 

Plano de Desenvolvimento Pessoal 

Empreendedor 
Plano de Desenvolvimento Pessoal 

2 (duas) atividades de qualificação 
Quadro 7 - Critérios de Planejamento e Compreensão 
Fonte: Adaptado de Miranda; Menezes (2015).  

 

3.5.2 Desenvolvimento e Organização I 

No nível 2 (Desenvolvimento e Organização I), as empresas definem e 

organizam seus processos internos e externos, objetivando a adequação ao mercado. 

É recomendável que sejam utilizadas ferramentas de gestão de projetos, controle da 

produção, gestão financeira, gestão do conhecimento e de recursos humanos. O 

resultado desse nível é importante porque é a garantia da obtenção dos primeiros 

recursos financeiros da empresa.  
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EIXO CRITÉRIOS 

Gestão 

Organograma 

Gestão por processos mínimos 

Comunicação interna 

Controle de resíduos 

Gestão do tempo e dos recursos 

Financeiro 

Revisão do modelo de custo e 

precificação  

Faturamento com a venda de 

produtos/serviços 

Recursos captados de investidores 

externos e financiadores 

Tecnologia 

Descrição do processo produtivo 

Protótipo do produto de base 

tecnológica 

Mercado 

Estratégias de vendas 

Prospecção de novos clientes 

Controle de propostas 

Seleção de fornecedores 

Empreendedor 

4 (quatro) atividades de qualificação 

Desenvolvimento de competências e 

habilidades 
Quadro 8 - Critérios de Desenvolvimento e Organização I 
Fonte: Adaptado de Miranda; Menezes (2015). 

 

3.5.3 Desenvolvimento e Organização II 

No nível 3 (Desenvolvimento e Organização II), a empresa utiliza os 

processos criados no item anterior (Desenvolvimento e Organização I) e melhora seus 

processos internos. Ela deverá testar seu produto/serviço inovador e, ainda nesse 

nível, é o momento em que deverá ser observado um aumento das vendas.  

 

EIXO CRITÉRIOS 
Gestão Ferramentas de Gestão 
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Regimento Interno 

Gestão do conhecimento 

Gerenciamento de compras, vendas e 

prazos 

Gerenciamento de contratos 

Realização de capacitações internas 

Recrutamento e seleção 

Financeiro 

Indicadores financeiros 

Alcance do ponto de equilíbrio 

Controle de estoque 

Uso dos demonstrativos financeiros 

para tomada de decisão 

Total de recursos captados via editais 

de fomento 

Tecnologia 

Pré-teste e validação do produto de 

base tecnológica 

Introdução de produção escalável 

Ambiente favorável à inovação 

Mercado 

Estratégia de fidelização de clientes 

Sistema de atendimento aos clientes 

Parcerias comerciais 

Programas de RSE 

(Responsabilidade Social 

Empresarial) 

Empreendedor 
6 (seis) atividades de qualificação 

Análise do desempenho da equipe. 
Quadro 9 - Critérios de Desenvolvimento e Organização II 
Fonte: Adaptado de Miranda; Menezes (2015). 

 
3.5.4 Sustentabilidade e Maturidade 

No nível 4 (Sustentabilidade e Maturidade), a empresa deverá estar preparada 

para a graduação, possuindo a sua produção escalável, as vendas crescentes e ser 

autossustentável financeiramente. Aqui, todos os seus processos deverão estar 

padronizados, permitindo que ela seja considerada uma empresa madura. É 
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recomendável que a empresa realize um planejamento detalhado dos cenários 

possíveis fora do ambiente da incubadora. 

 

Eixos Critérios 

Gestão 

Processos mapeados e padronizados 
Planejamento Estratégico com outros 

cenários 

Plano de carreira 

Medidas de bonificação e motivação 

Financeiro 
Sustentabilidade financeira 

Regularização contábil e jurídica 

Tecnologia 
Produção escalável 

Gestão da inovação 

Mercado 

Nível crescente de vendas e 

faturamento 

Percentual satisfatório de clientes 

fidelizados 

Empreendedor 8 (oito) atividades de qualificação 
Quadro 10 - Critérios de Sustentabilidade e Maturidade 
Fonte: Adaptado de Miranda; Menezes (2015).  
 

3.5.5 Sistema de Avaliação 

O trabalho propõe que os critérios definidos e demonstrados através das 

tabelas devam ser classificados em dois grupos: critérios-chave (execução 

obrigatória), com pontuação que vale até 100 pontos, e critérios complementares 

(execução optativa), com pontuação até 50 pontos. Para a empresa atingir níveis mais 

altos, é necessário atingir uma pontuação mínima pré-estabelecida pela incubadora.  

 

3.5.6 Resultados 

Para validar o modelo de maturidade, o autor aplicou um questionário com as 

perguntas correspondentes aos eixos para identificar se os critérios propostos 

estavam sendo aplicados pelas quatro das nove empresas participantes dos 

programas da incubadora.  

Concluiu-se que o processo de avaliação das incubadoras deve ser ajustado 

levando em consideração as características de cada empresa, além de que os 
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processos devem ser utilizados e atualizados diariamente para reproduzir com 

fidelidade os níveis das organizações.   

O trabalho utilizou como metodologia a pesquisa teórica qualitativa sobre 

modelos de maturidade propostos e já existentes em algumas Incubadoras de Base 

Tecnológica do país e, também, informações coletadas juntamente com os 

empresários vinculados à IEBT/UFV para a elaboração de um QAD (Questionário de 

Avaliação Diagnóstica), que foi aplicado nessas empresas.  

Os resultados, a partir da implantação do modelo de maturidade, foram: a 

incubadora conseguiu avaliar as empresas, ao identificar melhor o desempenho de 

cada uma e, ainda, o processo de avaliação da incubadora junto às empresas 

iniciantes de base tecnológica tornou-se mais dinâmico e sistêmico. Dessa maneira, 

o trabalho alcançou o objetivo, tornando o modelo de maturidade correlacionado com 

as demais práticas-chave do modelo (CERNE, LUIS; AUDY, 2015b). 

Ainda, os resultados identificados contribuem para melhorar o grau de 

maturidade das startups, porém, foi identificado que essa melhoria impacta 

positivamente ao redor desse ambiente e contribui para alcançar outros objetivos 

nacionais. Assim, o estudo a seguir demonstra que uma startup mais madura contribui 

para o crescimento da maturidade nacional.  

Diante dos resultados apresentados nos trabalhos pesquisados, foi possível 

identificar que as pesquisas realizadas por Miranda e Menezes (2015) e Luís e Audy 

(2015) poderão agregar na proposta desta tese. O Modelo sugerido neste trabalho 

utilizará a proposta de níveis de maturidade, porém com a característica do CMMI 

(2010), de se tratar de um modelo de maturidade também aprovado pela comunidade 

acadêmica de computação (GARCÍA-MIRELES et al., 2012), contudo, apresentará 

algumas adaptações. Ainda, serão utilizados os critérios de desenvolvimento das 

startups do trabalho de Márcio Roberto Machado da Silva, Francisco Negre Medall, 

Juan Antonio Bertolin, Alexandre Dias Ströher (2016), como descrições do que o 

gestor da incubadora deverá aplicar aos empreendedores.  
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3.6 DESIGNING A MATURITY MODEL FOR SOFTWARE STARTUP 

ECOSSYSTEMS 

 

O trabalho propõe um modelo de maturidade para os ecossistemas que 

acolhem as startups. Os ecossistemas são cenários compostos por diversos atores, 

como por exemplo: incubadoras de empresas de base tecnológica, centros de 

inovação, universidades, governos, empresas, empresários, indústria, investidores, 

dentre outros.  

O principal objetivo do modelo Cukier et al. (2015) é apresentar as lacunas 

existentes entre os atores e sugerir ações práticas e personalizadas para elevar a 

maturidade do ecossistema. O modelo foi aplicado em dois cenários, sendo eles, a 

cidade de Tel Aviv, segunda maior cidade de Israel, e São Paulo, capital do Estado. 

Através da revisão bibliográfica foi possível utilizar a tabela de fatores 

importantes que compõe um ecossistema de inovação. 

 

Tabela 1: Classificação dos fatores de maturidade do ecossistema 
FATOR N1 N2 N3 

Estratégias de saída 0 1 >=2 

Mercado global <10% 10-50% >50% 

Empreendedorismo nas 

universidades 

<2% 2-10% >10% 

Número de startups <500k 500-3k >3k 

Acesso a financiamento em 

dólares/ano 

200M 200M-1B >1B 

Acesso ao financiamento em # de 

negócios/ano 

200 200-1000 1000 

Qualidade de mentoria <10% 10-%50% >50% 

Burocracia >40% 10-40% <10% 

Carga tributária >50% 30-50% <30% 

Incubadoras/parque tecnológico 2 2-10 >10 

Qualidade dos aceleradores <10% 10-50% de 

sucesso 

>50% de 

sucesso 
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Presença de empresas de alta 

tecnologia 

<10 10-50 >50 

Influência de empresas 

estabelecidas 

<20 20-80 >80 

Qualidade do capital humano >20º 15-20º <15º 

Valores culturais para o 

empreendedorismo  

<0,5 0,5-0,75 >0,75 

Processos de transferência de 

tecnologia 

<4.0 4.0-5.0 

>5.0? 

 

Conhecimento de metodologias <20% 20-60% >60% 

Especializado em media players <3 3-5 >5 

Dados e pesquisas sobre 

ecossistemas 

Não estão 

disponíveis 

Parcialmente 

disponível 

Completamente 

disponível  

Gerações do ecossistema 0 1 2 
Fonte: Retirado de Cuker et al. (2015).  
 

Segundo o modelo, alguns fatores são cruciais para que um ecossistema de 

inovação atinja um determinado nível de maturidade. Caso não consiga conquistar ou 

manter algum fator o ecossistema deverá manter em um nível mais baixo de 

maturidade.  

O modelo de maturidade é dividido em quatro níveis, conforme descrito a 

seguir: 

Nascente (M1): quando o ecossistema é reconhecido como uma conexão de 

startups com outras já existentes (hub de startups), e também alguns acordos de 

investimento e iniciativas do governo para estimular ou acelerar o desenvolvimento do 

ecossistema, porém, ainda sem grandes resultados no que diz respeito à geração de 

empregos ou penetração mundial. 

Evolução (M2): os ecossistemas têm poucas empresas de sucesso, algum 

impacto regional é detectado através da geração de novas oportunidade de empregos. 

Neste nível, todos os fatores essenciais classificados na tabela deverão estar na L2 

com, pelo menos, 30%.  

Madura (M3): os ecossistemas possuem centenas de startups, ainda, há uma 

quantidade considerável de investimentos, gerando assim, startups de sucesso e com 

impacto mundial. Os empreendedores de sucesso começaram a mentoras as novas 
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startups e o ecossistemas começa a crescer e se tornas autossustentável. Neste nível 

o ecossistema deverá ter todos os fatores considerados essenciais, ou seja, no 

mínimo em L2 e com 50% dos fatores atingidos. Ainda, deverá possuir 30% (ou mais) 

de todos os fatores em L3.  

Autossustentável (M4): os ecossistemas possuem milhares de startups e 

diversos financiamentos realizados e disponíveis. A segunda geração de mentores 

empreendedores e investidores anjo, além de uma forte rede de empreendedores de 

sucesso fazendo a manutenção do longo prazo do ecossistema, o ambiente deverá 

ser inclusivo e com muitos eventos para startups, com a presença de muitos talentos 

técnicos de alta qualidade. Neste nível, o ecossistema deverá ter todos os fatores 

essenciais classificados em 80% em L3.  

Os resultados do estudo de caso com a aplicação do modelo proposto 

apontaram que o ecossistema de Tel Aviv está mais maduro em relação ao 

ecossistema de São Paulo, levando em consideração os fatores essenciais.  

 
Tabela 2: Comparação do ecossistema de Startup 

 Tel Aviv São Paulo 
Fatores Essenciais L3 (9) L2 (9) 

Fatores Somadores L2 (5), L3 (6) L1 (8), L2 (3) 

Nível de Maturidade Maduro (M3) Evoluindo (M2) 
Fonte: Cukier et al. (2015).   

 

A Tabela 2 demonstra que, em Tel Avivi, todos os fatores essenciais estão em 

L3, assim como 54% dos fatores somadores, o que aponta que o ecossistema está 

próximo do nível de maturidade M4. Por outro lado, não foi possível identificar nenhum 

fator essencial ou somador de São Paulo em L3, o que sugere que o ecossistema 

iniciou o nível M2 e precisa, ainda, de mais esforços para alcançar o próximo nível.  

O Modelo de Maturidade para o Ecossistema de startup de software, como 

mencionado, propõe um modelo de maturidade e demonstra os resultados da 

comparação realizada entre dois ecossistemas. Com ele, é possível identificar 

diversas necessidades do ecossistema de inovação tecnológica de um país, no 

sentido de que as incubadoras e demais atores possuem impacto importante e podem 

contribuir para entregar ao mercado mais empreendedores, pessoas qualificadas e 

projetos coerentes para formar startups mais maduras.  
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Assim, temos mais fatores para justificar a importância desta dissertação, que 

são: agregar em um modelo as técnicas, ferramentas, boas práticas e metodologias 

para avaliar o nível de maturidade de startups de Base Tecnológica e permitir que o 

gestor de ambiente de inovação tenha mais condições de acompanhar o desempenho 

das startups participantes dos programas de incubação.  

Diante dos resultados apresentados dos trabalhos pesquisados, foi 

possível identificar que o trabalho de Miranda; Menezes (2015), juntamente com o de 

Luis; Audy (2015b), poderá agregar na proposta desta dissertação. O Modelo proposto 

neste utilizará a proposta de níveis de maturidade, porém, com a característica do 

CMMI (2010), por se tratar de um modelo de maturidade também aprovado pela 

comunidade acadêmica de computação García-Mireles et al. (2012), porém, com 

algumas adaptações. Ainda, será utilizado os critérios de desenvolvimento das 

startups do trabalho DA SILVA et al. (2016) como descrições do que o gestor da 

incubadora deverá aplicar aos empreendedores.  
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4 MODELO DE AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DE STARTUPS 

 
Esta dissertação, como já mencionado, trata-se de um Modelo de Avaliação 

da Maturidade de startups. Logo, pode ser utilizado nos ambientes de inovação por 

gestores de incubadoras e aceleradoras de empresas de base tecnológica, para 

identificar o nível de maturidade da entrada até a saída da startup, passando pelos 

programas de capacitação desses ambientes.  

Este modelo propõe os programas Hotel de Projetos, sendo o primeiro 

programa, Pré-Residência como o segundo programa e o terceiro e último programa 

denominado como Residência, conforme a figura a seguir.  

 

Figura 9 – Visão Geral do Modelo de Avaliação 
Fonte: Autor 
 

Dentro de cada programa há diversas atividades para os gestores 

desenvolverem com os empreendedores das startups, é possível identificar as 

atividades no capítulo desta dissertação onde explica cada programa. Cada programa 

define também o nível de maturidade da startup, conforme a figura a seguir. 
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Figura 10 – Visão Geral dos Níveis de Maturidade 
Fonte: Autor 
 

A figura 10 demonstra que os projetos entrantes participam do programa Hotel 

de Projetos, o gestor aplica o questionário com as questões do Quadro 11, para avaliar 

o conhecimento do empreendedor, é possível que tenha pouco ou nenhum 

conhecimento das questões.  

O empreendedor fica até dois anos para desenvolver todas as atividades, com 

o acompanhamento do gestor que identificará juntamente com os outros 

empreendedores as mesmas necessidades para contratar consultores para resolver 

as pendências. A cada programa, antes de ir para o próximo programa do modelo, o 

gestor avalia os entregáveis conforme a figura 09 Visão Geral do Modelo. 

O Modelo de Avaliação é um guia utilizado para implantar, medir e melhorar 

os processos de gestão em empresas inovadoras de base tecnológica (BOSCH et al., 

2013). Foi utilizado nesta dissertação para avaliar a maturidade de cada startup de 

forma individual. Os processos são para a criação e implantação de programas de 

incubação ou aceleração, atribuição do nível de maturidade de cada empresa e para 

o desenvolvimento de competências a serem classificadas em conhecimentos, 

habilidades e atitudes importantes para a startup (SILVA et al., 2016).  

Os programas de incubação ou aceleração recebem diversos projetos em 

diversas fases, assim, precisam oferecer infraestrutura e serviços para os 

empreendedores fundadores das startups, Silva; Andrade Júnior (2012) Clarissa 
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Dourado Freire; Mário Sacomano Neto; Ana Lúcia Vitale Torkomian; Lucas Rodrigues 

Deliberador (2015).  

Diante deste contexto, este trabalho apresenta um modelo de avaliação da 

maturidade de startups, participantes dos programas de capacitação de incubadoras 

ou aceleradoras a ser aplicado pelos gestores.  

O gestor avalia cada startup individualmente, a avaliação é feita item por item 

de cada fase, os itens são identificados pelas referências estudadas nesta dissertação 

e utilizados pelos ambientes de inovação. Assim o gestor direciona os estudos e 

esforços dos empreendedores nas suas reais dificuldades. Para avaliar cada item o 

gestor identifica se o empreendedor possui os conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias através de cursos realizados, palestras assistidas ou reuniões.  Para os 

itens não adquiridos pelo empreendedor o gestor indicará um prazo para iniciar e 

finalizar a aquisição do item. 

O empreendedor apresentando todos os conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessárias para cada nível de maturidade, deverá seguir para o próximo 

nível, onde haverá outros itens necessários para a sua jornada dentro do ambiente de 

inovação. A cada programa, o prazo máximo de cumprimento é de 2 (dois) anos para 

cada startup, caso o empreendedor execute todos os itens em menos tempo, o gestor 

poderá elevar o empreendedor para o próximo nível de maturidade. 

Levando em consideração as pesquisas bibliográficas realizadas, este trabalho 

reforça a necessidade de que os ambientes de inovação possuam programas 

específicos para acomodar as startups, no caso, Hotel de Projetos, Pré-Residência e 

Residência, conforme a figura a seguir. Ainda, a cada programa permitirá ao gestor 

uma análise mais criteriosa e objetiva inserindo-as no programa adequado de acordo 

com a sua maturidade. A figura a seguir demonstra os três programas deste modelo. 
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Figura 11 – Visão Geral dos Programas 
Fonte: Autor 

 

Como já foi mencionado, a figura demonstra os três programas sugeridos neste 

modelo, cada programa possui suas atividades permitindo um aprendizado 

individualizado e progressivo.  

Se o empreendedor inicia sua startup, mas os conhecimentos, habilidades e 

atitudes do empreendedor contemplar toda o primeiro nível de maturidade, não faz 

sentido ele ser colocado para receber treinamentos, mentorias, cursos e assistir 

palestras que não irão agregar para o seu novo empreendimento. 

Com o modelo de avaliação, os gestores podem ganhar tempo para preparar 

mais e melhor os empreendedores participantes dos programas, direcionando os 

esforços para as reais necessidades de forma individual das deficiências dos 

empreendedores.  

Assim, apresentaremos com mais detalhes a estrutura de cada programa deste 

trabalho, e também, para descrever todas as atividades necessárias para os 

empreendedores adquirirem conhecimentos, habilidades e atitudes no nível de 

maturidade apropriada. 
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4.1 PROGRAMA HOTEL DE PROJETOS 

O programa Hotel de Projetos é o primeiro programa, é o momento em que 

os empreendedores iniciam suas atividades dentro de um ambiente de inovação. 

Como mencionado anteriormente os ambientes de inovação possuem seus processos 

de seleção propostos por Passoni (2015), Luis; Audy (2015b). A figura a seguir, 

demonstra o nível de maturidade sendo Inicial e Gerenciado e com 68 (sessenta e 

oito) atividades a serem realizadas.  

 

 

Figura 12 – Visão Geral do Programa Hotel de Projetos 
Fonte: Autor 

 

Nesse programa, a ideia inicia a transformação de uma ideia para um projeto 

guiado pelas atividades do Quadro 11 a seguir.  

 

Dimensão Atividade Tipo 
Complementar Conhecer fatores chaves relacionados com a solução proposta: 

políticos, sociais, ambientais, culturais e legais Conhecimento 

Complementar Conhecer as implicações jurídicas da solução  Conhecimento 

Complementar Avaliar possíveis oportunidades em função dos fatores e riscos 
conhecidos Habilidade 

Finanças Quantificar o custo do problema para os clientes Habilidade 
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Finanças  Conhecer o valor de mercado das soluções existentes Conhecimento 

Gestão Conhecer os serviços oferecidos pelo PCT Conhecimento 
 

Dimensão Atividade Tipo 
Gestão Conhecer ferramentas para gestão de documentos na nuvem 

(OneDrive, Google Drive, Evernote, …) Conhecimento 

Gestão Conhecer ferramentas para comunicação à distância (Skype, 
Appear.in, Email, …) Conhecimento 

Inovação Conhecer as tecnologias e pesquisas disponíveis aplicáveis ao 
problema Conhecimento 

Inovação Conhecer a importância da inovação e como aplicar seu conceito 
nos negócios 
 Conhecimento 

Inovação Realizar Benchmarking de tecnologias e pesquisas disponíveis Habilidade 

Inovação Identificar os diferenciais competitivos que você irá propor com a 
nova tecnologia (inovação) Habilidade 

Mercado 
 

Conhecer Metodologia Lean Startup 
Conhecimento 

Mercado 
 

Conhecer Metodologia Proposta de Valor (Canvas PV) 
Conhecimento 

Mercado 
 

Definir quem é o cliente (público alvo e mercado) 
Habilidade 

Mercado Buscar informações do mercado (segmentos, tamanho e 
concorrência) Habilidade 

Mercado Identificar os problemas dos clientes (dores e necessidades) Habilidade 

Mercado Identificar necessidades e comportamentos dos clientes Habilidade 

Mercado Identificar formas alternativas do cliente resolver o problema Habilidade 

Mercado Desenvolver e Validar a Proposta de Valor (Canvas PV) Habilidade 

Mercado Conhecer ativos complementares requeridos pelos clientes Conhecimento 

Mercado Conhecer Metodologia Business Model Canvas (BMC) Conhecimento 

Mercado Realizar Benchmarking dos concorrentes em relação às soluções 
oferecidas Habilidade 

Mercado Identificar como os clientes adquirem o produto ou serviço Habilidade 

Mercado Identificar como as vantagens do produto transformam-se em 
valor para os clientes Habilidade 

Pessoal Conhecer conceitos básicos de empreendedorismo e criatividade 
(empreendedor, empresário, etc.) Conhecimento 

Pessoal Saber administrar seu tempo (dedicação ao negócio) Atitude 
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Pessoal Desenvolver autoconhecimento sobre seus potenciais: (iniciativa, 
confiança, atitudes, disposição à riscos, tempo, vocação, paixão, 
dores, …) Habilidade 

Pessoal Conhecer técnicas sobre olhar o mundo com os olhos do cliente Atitude 
 

Dimensão Atividade Tipo 
Pessoal Conhecer técnicas de Pitch Conhecimento 

Pessoal Mesmo sabendo que sua tecnologia não é viável não insistiria 
nela. Não cegar-se pela paixão pela tecnologia. Atitude 

Pessoal Possuir criatividade na busca de soluções e produtos 
tecnológicos. Atitude 

Pessoal Conseguir não deter-se em analisar uma ideia somente por 
questões financeiras. Atitude 

Pessoal Possuir vontade de desenvolver competências pessoais Atitude 

Pessoal Elaborar um "Plano de Vida" dos empreendedores (sugestão: 
Canvas You) Habilidade 

Pessoal Conhecer fontes de captação de RH específicos para o negócio C 

Pessoal Definir um plano de qualificação pessoal dos empreendedores Habilidade 

Pessoal Selecionar sócios chave Habilidade 

Pessoal Tem foco e objetivo de visibilidade no mercado em que está 
entrando. Atitude 

Pessoal Ter dedicação e intensidade ao negócio Atitude 

Mercado Conhecer casos ou modelos de políticas comerciais de outras 
empresas para o negócio Conhecimento 

Mercado Definir os canais de comunicação e entrega Habilidade 

Mercado Definir os canais de relacionamento com os clientes Habilidade 

Mercado Definir os parceiros chave Habilidade 

Mercado Definição de preço sugerido (inicial) Habilidade 

Mercado Validar MVP no mercado piloto Habilidade 

Inovação Conhecer Metodologias de Prototipagem Ágil (MVP) Conhecimento 

Inovação Definir características e funcionalidades do MVP Habilidade 

Inovação Criar uma representação da vida útil do produto Habilidade 

Inovação Criar uma representação visual do produto (design) Habilidade 

Inovação Prototipar e validar tecnologicamente o MVP Habilidade 

Gestão Definir os processos e atividades chave para o negócio Habilidade 
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Gestão Proposição do Modelo de Negócio (BMC) Habilidade 

Gestão Conhecer metodologias para gestão de projetos Conhecimento 

Gestão Definir necessidades de formação e consultorias com o PCT Habilidade 

Dimensão Atividade Tipo 
Gestão Buscar formas de automatizar o processo de aquisição de 

clientes Habilidade 

Finanças Definir a monetização do projeto (Identificar as fontes de receitas 
financeiras) Habilidade 

Finanças Definir a estrutura de custos do produto Habilidade 

Finanças Definir os custos de venda e marketing do produto Habilidade 

Finanças Quantificar os fatores chave definidos no modelo de negócios 
(ponto de vista econômico) Habilidade 

Finanças Definir preço e política de preços do produto Habilidade 

Finanças Conhecer metodologia de análise econômica e financeira (TIR, 
VPL, PayBack) Conhecimento 

Finanças Realizar análise econômica e financeira (TIR, VPL, Payback) Habilidade 

Finanças Fez planejamento de necessidades de investimentos e possíveis 
fontes Habilidade 

Finanças Elaboração de projetos para captação de investimentos (se 
necessário) Habilidade 

Complementar Conhecer modelos tributários Conhecimento 

Complementar Conhecer modelos jurídicos de funcionamento legais de 
empresas (tipos de empresas) Conhecimento 

Complementar Identificar como deverá ser o apoio jurídico e contábil para a 
empresa Habilidade 

Quadro 11 : Descrição das atividades para o programa Hotel de Projetos 
Fonte: SILVA et al. (2016).  
 

Todas as 68 (sessenta e oito) atividades do Quadro 11 são propostas para 

que os empreendedores possam iniciar um caminho e as atividades a serem 

seguidas.  

Na seção 4.4, Níveis de Maturidade, será descrito como o gestor do ambiente 

de inovação poderá avaliar as atividades propostas no Quadro 11.  
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4.2 PROGRAMA PRÉ-RESIDÊNCIA 

No segundo programa, denominado Pré-Residência, a ideia iniciada no 

programa anterior, passa agora a ser um projeto, ainda, continua suas melhorias, 

recebendo novas adaptações, caso seja necessário, melhora as que já possui e, 

quando identificadas e evidenciadas todas as atividades propostas no Quadro 12, 

poderá seguir para o Programa de Residência. A seguir a figura demonstra o 

programa, nível de maturidade e quantidade de atividades. 

 

Figura 12 – Visão Geral do Programa Pré-Residência 
Fonte: Autor 

No quadro a seguir demonstramos as atividades necessárias dentro do 

Programa Pré-Residência que deverão ser executadas em até dois anos.  

Dimensão Atividade Tipo 
Pessoal Conhecer questões legais e sindicais que podem afetar o RH do 

negócio Conhecimento 

Pessoal Realizar benchmarking de cargos e salários Habilidade 

Pessoal Dimensionar as necessidades de RH Habilidade 

Pessoal Definir a estrutura e as competências dos cargos Habilidade 

Pessoal Definir a forma de contratação dos recursos humanos Habilidade 

Pessoal Acompanhar o cumprimento do plano de vida do empreendedor Habilidade 
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Dimensão Atividade Tipo 
Pessoal Desenvolvimento de rede de relacionamento (associações, 

governo, ICTs, etc.) 
Habilidade 

Pessoal Desenvolver perfil de liderança dos empreendedores Habilidade 

Pessoal Estimular o comportamento de liderança entre seus funcionários Habilidade 

Pessoal Colocar-se no lugar do empregado Habilidade 

Pessoal Analisar o negócio com a visão do mercado (aplicabilidade e 
validação no mercado) 

Habilidade 

Mercado Conhecer noções básicas de marketing (branding e marketing 
digital) Conhecimento 

Mercado Desenvolver identidade visual e marca (branding) 
Habilidade 

Mercado Conhecer metodologias de diagnóstico e análise de mercado 
(forças de Porter, SWOT, Pestel e Buano) Conhecimento 

Mercado Conhecer casos ou modelos de logísticas para o negócio 
Conhecimento 

Mercado Realizar diagnóstico interno e externo (SWOT ou outro) Habilidade 

Mercado Definir e validar a política de comercialização do produto Habilidade 

Mercado Definir a estratégia de logística, distribuição e canais de venda  Habilidade 

Mercado Definir um planejamento de vendas Habilidade 

Mercado Definir a estratégia de comunicação e propaganda Habilidade 

Mercado Implantar a política de comercialização Habilidade 

Inovação Realizar Benchmarking dos concorrentes em relação a garantia e 
assistência técnica 

Habilidade 

Inovação Definir estrutura de atendimento e assistência técnica Habilidade 

Inovação Definir e validar embalagem e manuais de instalação 
Habilidade 

Gestão Conhecer modelos organizacionais 
Conhecimento 

Gestão Conhecer ferramentas de gestão de processos 
Conhecimento 

Gestão Conhecer metodologias de planejamento estratégico com gestão 
de indicadores Conhecimento 

Gestão Definir modelo organizacional da empresa Habilidade 

Gestão Desenhar e documentar os processos chave Habilidade 

Gestão Definir um planejamento estratégico contemplando temas como 
RH, finanças, outros 

Habilidade 
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Finanças Conhecer dados e informações tributárias e fiscais sobre o negócio 
Conhecimento 

Finanças Conhecer estruturas de fluxo de caixa (plano de contas) 
Conhecimento 

Finanças Realização de gestão/controle de caixa e elaboração do plano de 
contras 

Habilidade 

Finanças Elaboração de um plano financeiro sustentável (incluindo o ponto 
de equilíbrio) 

Habilidade 

Finanças Elaboração de um DRE - Demonstração de Resultados da 
Empresa 

Habilidade 

Finanças Realização de gestão de contas à pagar e à receber Habilidade 

Finanças Conhecer casos e exemplos de indicadores financeiros 
Conhecimento 

Complementar Definir modelo jurídico da empresa Habilidade 

Complementar Definir modelo tributário da empresa Habilidade 

Complementar Definir termo de garantia Habilidade 

Complementar Definição de estratégia para gestão de propriedade intelectual Habilidade 

Complementar Elaborar contratos e acordos Habilidade 

Pessoal Manter ativo um radar de oportunidades de mercado Habilidade 

Pessoal Realizar benchmarking de projetos de RH e incentivos, de outras 
empresas 

Habilidade 

Pessoal Conhecer indicadores de RH 
Conhecimento 

Pessoal Definir e implantar indicadores e formas de progressão de carreira Habilidade 

Pessoal Definir e implementar políticas de contratação e demissão/rescisão Habilidade 

Pessoal Definir e implantar política de benefícios Habilidade 

Pessoal Gerenciar processos de RH (recrutamento, perfis, avaliação de 
rendimento, etc.) 

Habilidade 

Pessoal Implantar ações de integração de novos colaboradores Habilidade 

Pessoal Desenvolver atitudes colaborativas 
Atitude 

Pessoal Gerar ambiente/clima favorável para o desenvolvimento da 
criatividade e inovação 

Habilidade 

Pessoal Desenvolver atitude de liderança criativa e inovadora 
Atitude 

Mercado Conhecer dados e indicadores estratégicos de vendas, pedidos, 
feedback, etc. Conhecimento 

Mercado Conhecer opções de sistemas automatizados de vendas, CRM, 
controle de promoções, etc. Conhecimento 
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Mercado Gerenciar canais de comercialização Habilidade 

Mercado Gerenciar estratégias de marketing Habilidade 

Mercado Gerenciar canais de logística e distribuição Habilidade 

Mercado Gerenciar pós-venda Habilidade 

Inovação Definir indicadores tecnológicos Habilidade 

Inovação Monitorar os avanços das tecnologias utilizadas pela concorrência Habilidade 

Inovação Gerenciar projetos de modernização da tecnologia Habilidade 

Inovação Sensibilizar a equipe para cultura da inovação Habilidade 

Inovação Estimular a maximização da utilização dos recursos tecnológicos Habilidade 

Gestão Conhecer ferramentas para gestão por indicadores 
Conhecimento 

Gestão Conhecer metodologia para gestão da inovação 
Conhecimento 

Gestão Conhecer indicadores de gestão de outras empresas 
Conhecimento 

Gestão Definir e acompanhar indicadores de gestão Habilidade 

Finanças Realizar a gestão financeira baseada no fluxo de caixa (previsão 
de caixa) 

Habilidade 

Finanças Conhecer sistemas automatizados para gestão financeira 
Conhecimento 

Finanças Conhecer metodologias para análise de riscos 
Conhecimento 

Finanças Definir e acompanhar indicadores financeiros Habilidade 

Finanças Realizar "valuation" do negócio Habilidade 

Finanças Elaborar plano de análise de riscos Habilidade 

Complementar Conhecer modelos de internacionalização 
Conhecimento 

Complementar Avaliar oportunidades de internacionalização do negócio Habilidade 

Quadro 12: Descrição das atividades para o programa Pré-Residência. 
Fonte: SILVA et al. (2016).  

 

Todas as atividades do Quadro 12 são propostas de atividades sugeridas para 

que os empreendedores possam ter um caminho a ser seguido. No programa Pré-

residência é proposto o mesmo caminho do programa Hotel de Projetos, os 

empreendedores seguem melhorando o projeto, suas capacidades técnicas e de 
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gestão, assim, após evidenciadas as melhorias o projeto transforma-se em um 

produto e segue para o programa de Residência do ambiente de inovação. 

Como foi mencionado, na seção 4.4, Níveis de Maturidade, serão descritos 

como o gestor poderá avaliar as atividades propostas no Quadro 12. 
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4.3 PROGRAMA RESIDÊNCIA 

O projeto recebeu todas as melhorias sugeridas no programa anterior e o 

empreendedor transforma o que começou como uma ideia depois virou um projeto e 

agora está pronto para subir mais uma fase. A figura a seguir demonstra as atividades, 

maturidade e o programa. 

 

Figura 13 – Visão Geral do Programa Residência 
Fonte: Autor 

 

O programa de Residência receberá produtos ou serviços inovadores de base 

tecnológica,  que também possui melhorias e processos para o iniciar as vendas, as 

atividades sugeridas estão descritas no Quadro 13. 

Dimensão Atividade Tipo 
Pessoal Conhecer as competências e habilidades de cada funcionário, 

sobretudo as não relacionadas a suas atividades 
Conhecimento 

Pessoal Criar e acompanhar um plano de vida individual de cada funcionário Habilidade 

Pessoal Definir plano de capacitação individual de cada funcionário Habilidade 

Pessoal Ações sistematizadas de integração dos funcionários Habilidade 

Pessoal Desenvolvimento de perfil inovador dos empreendedores Habilidade 

Mercado Conhecer dados e indicadores estratégicos dos concorrentes Conhecimento 



75 
 
 

Dimensão Atividade Tipo 
Mercado Conhecer novas tecnologias aplicadas a logística Conhecimento 

Mercado Conhecer novas tecnologias aplicadas ao marketing Conhecimento 

Mercado Conhecer novos mercados, principalmente internacionais Conhecimento 

Mercado Elaborar análise comparativa de cenários com indicadores internos e 
externos 

Habilidade 

Inovação Conhecer casos e exemplos de gestão da inovação em outras 
empresas 

Conhecimento 

Inovação Estruturar e implantar políticas de apoio a gestão da inovação Habilidade 

Inovação Implantar banco de ideias para apoiar a gestão da inovação Habilidade 

Inovação Manter nível de utilização dos recursos tecnológicos conforme 
padrões internacionais 

Habilidade 

Inovação Implantar política de gestão da inovação Habilidade 

Gestão Conhecer casos e exemplos de gestão do conhecimento em outras 
empresas 

Conhecimento 

Gestão Implantar política de gestão do conhecimento Habilidade 

Finanças Conhecer aspectos financeiros dos concorrentes Conhecimento 

Finanças Conhecer informações econômicas do mercado nacional e 
internacional 

Conhecimento 

Finanças Criar simulações de cenários econômicos considerando indicadores 
internos e externos 

Habilidade 

Finanças Avaliar a diversificação de investimentos em novos mercados e 
produtos 

Habilidade 

Finanças Avaliar a necessidade e estratégia de captação de investimentos Habilidade 

Complementar Praticar transferência de tecnologia com alguma ICT Habilidade 

Complementar Pratica ações de responsabilidades sociais Habilidade 

Complementar Pratica ações de responsabilidade ambiental Habilidade 

Pessoal Conhecer as competências e habilidades de cada funcionário, 
sobretudo as não relacionadas a suas atividades 

Conhecimento 

Pessoal Criar e acompanhar um plano de vida individual de cada funcionário Habilidade 

Pessoal Definir plano de capacitação individual de cada funcionário Habilidade 

Pessoal Ações sistematizadas de integração dos funcionários Habilidade 

Pessoal Desenvolvimento de perfil inovador dos empreendedores Habilidade 

Mercado Conhecer dados e indicadores estratégicos dos concorrentes Conhecimento 
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Dimensão Atividade Tipo 
Mercado Conhecer novas tecnologias aplicadas a logística Conhecimento 

Mercado Conhecer novas tecnologias aplicadas ao marketing Conhecimento 

Mercado Conhecer novos mercados, principalmente internacionais Conhecimento 

Quadro 13: Descrição das atividades para o programa Residência 
Fonte: SILVA et al. (2016).  

 

O Quadro 13, como mencionado, sugere as atividades propostas para o 

Programa de Residência, isto é, uma continuação dos programas anteriores. Porém, 

agora o produto já foi testado, seguiu inserindo novas funcionalidades, conforme 

retorno dos usuários e consumidores que efetuaram os testes.  

Os empreendedores agora possuem um perfil mais empreendedor, conhecem 

melhor seu cliente, seu produto, construíram uma equipe, possuem técnicas de gestão 

de equipe e, provavelmente, já possuem investimentos de outras pessoas ou 

empresas. Assim, a startup pode ser considerada mais madura, com menos riscos de 

descontinuar seu projeto (OLIVEIRA et al., 2013) e pode deixar o ambiente de 

inovação, abrindo vaga para quem está iniciando sua startup.  

Em cada programa, o empreendedor tem até dois anos para cumprir todas as 

atividades conforme este trabalho. Ainda, ele pode ir para o próximo programa quando 

evidenciada sua participação em todas as atividades programadas para ele, através 

do gestor.  

A cada atividade realizada, o nível de maturidade da startup aumentará, 

permitindo ao gestor e ao próprio empreendedor acompanhar seu desempenho.  

 

4.4 NÍVEIS DE MATURIDADE 

Os níveis de maturidade deste trabalho são utilizados na Engenharia de 

Software para melhorar os processos de desenvolvimento de software (MATTLER; 

ROHNER, 2009; CMMI-DEV, 2010) e podem ser utilizados para melhorar os 

processos de um projeto além de melhorar toda a empresa (EHSAN et al., 2010; 

ALBLIWI et al., 2014). A cada nível em que os empreendedores estiverem com a sua 
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startup há atividades e processos para desenvolver e aplicar na sua organização 

gerencial (GARCÍA-MIRELES et al., 2012).  

A figura a seguir propõe que o gestor identifique o programa e os níveis de 

maturidade de cada startup. O empreendedor recém chegado no ambiente de 

inovação não possui conhecimentos, habilidades e atitudes de acordo com as 

respostas do formulário do Quadro 11, será acomodado melhor no programa Hotel 
de Projetos nível 1 com maturidade Inicial. Assim, todas as startups com o mesmo 

perfil deverão estar no mesmo nível.  

Figura 14 – Programas e níveis de maturidade 

 

O programa Hotel de Projetos possui dois níveis de maturidade, o Nível 1 

indica a maturidade Inicial: o gestor avalia que o empreendedor possui apenas uma 

ideia, que ainda não foi validada pelo mercado.  

Já no Nível 2, a maturidade se chama Gerenciado: o gestor identifica que a 

ideia possui um modelo de negócios e uma análise preliminar das necessidades do 

que a ideia precisará para ser iniciada. Nesse nível de maturidade, a ideia poderá ser 

totalmente remodelada. O gestor seguirá as atividades indicadas no Quadro 11. Após 

seguir todas as atividades e obter a aprovação do gestor, o empreendedor poderá ir 

para o próximo programa do modelo.  
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No programa de Pré-Residência, há também dois níveis, sendo o Nível 3 de 

maturidade chamado de Definido: indica que a ideia se transformou em um projeto. 

No Nível 4 de maturidade, chamado Gerenciado Quantitativamente: o 

empreendedor prepara a formalização da empresa, o gestor identificará o progresso 

da startup através das evidências, comprovando a realização das atividades contidas 

no Quadro 12, o empreendedor poderá seguir para o programa denominado de 

Residência. 

No programa de Residência, há apenas o Nível 5 de maturidade, considerado 

o Otimizado: o projeto agora é um produto ou processo inovador de base tecnológica 

e o empreendedor constituí uma empresa jurídica, devidamente formalizada. O gestor 

acompanhará o progresso da startup através das atividades contidas no Quadro 13.  

Para cada Programa, como já foi mencionado, há atividades que o 

empreendedor deverá realizar para satisfazer suas necessidades de habilidades, 

conhecimentos e atitudes, classificadas por SILVA et al. (2016) e, seis dimensões, 

sendo elas: Mercado, Pessoas, Finanças, Inovação, Gestão e Complementar. A figura 

15 a seguir descreve as Ações e Entregas necessárias dentro de programa subdivido 

dentre os seus níveis. 

 

 
Figura 15 : Visão Geral do Modelo 

Os empreendedores participantes do programa Hotel de Projetos nos níveis 

1 e 2, maturidade Inicial e Gerenciado nas atividades desenvolvem 15 competências 
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pessoais, 19 de mercado, 9 de inovação, 8 de gestão, 11 de finanças e 6 

complementares. Ainda, ele deverá entregar um modelo de negócios no modelo 

CANVAS1, juntamente com um relatório descrevendo as ações realizadas que 

comprovem todas as atividades propostas. 

No programa Pré-Residência níveis 3 e 4, maturidade Definido e Gerenciado 

Quantitativamente, desenvolvem 23 competências pessoais, 16 de mercado, 8 de 

inovação, 10 de gestão, 14 de finanças e 7 complementares. O empreendedor deverá 

entregar para o gestor o MVP2 (Minimum Viable Product) traduzido em português 

como Produto Mínimo Viável do produto já validado juntamente com um relatório 

descrevendo e comprovando as ações realizadas para cada atividade proposta. 

No programa de Residência o empreendedor já passou pelos outros programas 

e atividades anteriores com sucesso, a empresa deverá ser formalizada, o produto 

está testado, validado e sendo consumido, as necessidades de conhecimento, 

habilidades e atitudes continuam sendo necessárias, o nível 5 e maturidade 

Otimizado, desenvolvem 5 competências das dimensões pessoal, mercado, inovação 

e finanças, 2 competências de gestão e 3 complementares. Como mencionado nos 

outros programas, o empreendedor terá as entregas também, sendo elas, o produto 

pronto para venda ou já sendo vendido, ainda, um relatório descrevendo e 

comprovando as ações realizadas de acordo com cada atividade proposta.  

Assim, o empreendedor irá seguindo as ações e atividades propostas em cada 

nível de maturidade, acompanhado pelo gestor. Quando o empreendedor realizar 

todas as ações previstas e entregues, o empreendedor irá para o nível seguinte, onde 

haverá mais ações a serem desenvolvidas. A cada nível atingido é suposto que o 

empreendedor e o produto estejam melhores e possam alcançar melhores índices de 

maturidade diminuindo assim a mortalidade de empresas. 

 

  

 
1 Trata-se de um quadro de modelo de negócios, considerado como uma ferramenta de gerenciamento estratégico, 
que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes. 
2 É uma prática de administração de empresas que consiste em lançar um novo produto ou serviço com o menor 
investimento possível, para testar o negócio antes de aportar grandes investimentos 
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5 MÉTODO E PROCEDIMENTOS PARA A APLICAÇÃO DO MODELO 

Neste capítulo descreveremos todas as fases, em detalhes da aplicação do 

modelo, para que todos os gestores de ambientes de inovação, possam aplicar os 

procedimentos adaptando para o seu cenário. 

Como mencionado no capítulo introdutório desta dissertação, o modelo avalia 

o desempenho das startups, identificando o que é necessário ser melhorado para que 

elas possam progredir dentro dos programas de capacitação, até inserir sua produto 

no mercado. O modelo é, em descrição geral, uma ferramenta capaz de auxiliar os 

gestores de ambientes de inovação na gestão das startups avaliando a maturidade 

em que elas estão. Em descrição específica, proporciona ao gestor do ambiente de 

inovação obter informações mais rápida, assim, tomar melhores decisões para auxiliar 

o direcionamento da startup buscando diminuir o risco de mortalidade.  

Para proporcionar a experiência desejada aos gestores, através das descrição 

geral e específica, realizamos a aplicação do modelo na segunda turma do processo 

de aceleração da Fundação Inova Prudente, é um Centro de Inovação Municipal, 

sediada na cidade Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. 

A instituição é uma Fundação Municipal sem fins lucrativos com o objetivo de 

promover a inovação tecnológica e o empreendedorismo no município. Possui uma 

área com seis mil metros quadrados divididos em três blocos.  

O bloco A é a parte administrativa com seis colaboradores entre os 

departamentos de compras, contabilidade e assessoria de imprensa, conta ainda com 

quatro colaboradores da manutenção geral e três para serviços gerais, todo time é 

dirigido por um diretor presidente.  

No bloco B há três laboratórios de informática, um laboratório de realidade 

aumentada e virtual, dois laboratórios para experimentos químicos, um laboratório 

com impressoras 3D e Kit Lego, uma sala de desenho e um espaço para criação e 

criatividade disponível para empresas, comunidade e para o projeto Cidade Escola da 

Secretaria de Educação do Município de Presidente Prudente.  

No bloco C foi criado em 2017 o primeiro coworking público gratuito do Brasil, 

onde passa diariamente dezenas de pessoas, e está hospedando aproximadamente 

trinta empresas de base tecnológica. 
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O processo de aceleração com as mentorias, consultorias e reuniões acontece 

nas salas, de reunião, áudio e vídeo e espaço compartilhado do bloco C, e desde o 

ano de 2017 é lançado anualmente um edital de chamamento para pessoas físicas 

submeterem suas ideias inovadoras. 

Em 2019 a instituição abriu um edital público com o objetivo de incentivar 

pessoas físicas que possuem ideias inovadoras para resolver problemas comuns. O 

Edital propõe ajudar as pessoas a melhorarem a ideia transformando em um modelo 

de negócio que possa ser repetível e escalável, ou seja, que os usuários 

(consumidores) paguem pela solução e que o maior número de pessoas utilize a 

solução através das tecnologias existentes. 

O edital que está em anexo nesta dissertação, prevê 3 fases, na primeira os 

interessados fazem a inscrição pelo site da instituição preenchendo todo o cadastro 

com as informações pessoais e com as informações da ideia proposta. As 

informações solicitadas são: 

• Proposta de valor, 

• Relacionamento com os clientes, 

• Segmentos de mercado, 

• Canais de venda, 

• Fontes de receita, 

• Atividades chave, 

• Recursos chave, 

• Parceria chave e  

• Estrutura de custos. 

 
Ainda, o candidato deverá responder um questionário denominado como 

Sumário Executivo com 7 (sete) perguntas : 

1- O segredo 

2- O problema 

3- A Solução 

4- A oportunidade 

5- Sua vantagem competitiva 

6- O modelo 



82 
 
 

7- A Equipe. 

As respostas devem vender e não apenas descrever a proposta do projeto, 

devem transmitir de forma clara e objetiva como está estruturado a solução do 

problema encontrado. O candidato deve submeter a proposta no site da instituição 

que receberá até 40 (quarenta propostas) por edital. 

As 40 (quarenta) propostas inscritas no site da instituição são enviadas para 

um time de especialistas convidados para avaliarem as propostas. Após serem 

selecionadas as 20 (vinte) melhores ideias, passam para a segunda fase. Na segunda 

fase, todos os selecionados passam por vários ciclos de mentorias, treinamentos, 

cursos, palestras, reuniões e apresentações, tudo promovido pela instituição. 

As mentorias são coletivas e individuais, são contratados profissionais do 

mercado de trabalho com vasta experiência em designer, modelagem de negócios, 

assuntos jurídicos, e demais profissionais que o gestor entender que seja necessário 

de acordo com a demanda das propostas selecionadas.  

Os cursos disponíveis tem o objetivo de treinar os empreendedores em áreas 

específicas dos projetos, as necessidades também são particulares e demandam uma 

detalhada observação por parte do gestor do processo, o que mais tem apresentado 

necessidade é o fato de desenvolver mais o perfil empreendedor, além de 

conhecimento de modelagem de negócios, marketing digital, validação do problema, 

validação da solução, proposta de valor, desenvolvimento de prototipagem e produto 

mínimo viável, ainda, além dos cursos são disponibilizadas palestras para 

proporcionar mais ferramentas para os empreendedores. 

As palestras ajudam no desenvolvimento do perfil empreendedor além de 

compartilhar os desafios enfrentados por diversos empreendedores que já passaram 

pela jornada que os empreendedores iniciantes estão passando. Para verificar se tudo 

está sendo aproveitado no máximo são realizadas reuniões com os empreendedores.  

Nas reuniões semanais o gestor juntamente com os empreendedores discutem 

o aprendizado adquirido dentre as ações proporcionadas. Nessas reuniões o gestor 

poderá identificar se as necessidades de conhecimento, habilidades e atitudes foram 

resolvidas e identificar as novas necessidades para elaborar um plano de ações 

objetivas para ajudar os empreendedores à colocarem os projetos no mercado. A 
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forma de medir se o projeto está evoluindo é apresentar à uma comissão de avaliação 

em forma de apresentação. 

As apresentações são importantes em cada final de fase do processo de 

aceleração da Fundação Inova Prudente, são momentos que o empreendedor deverá 

utilizar todo conhecimento, habilidade e atitude adquirido para vender o seu projeto. 

A comissão de avaliação avalia itens que demonstre que foi realmente validado o 

problema, solução, proposta de valor e modelo de negócio, ainda, que demonstre que 

o projeto poderá ser testado pelo cliente através de um produto mínimo viável. O 

tempo estimado para as apresentações não ultrapassam 3 (três) minutos e a 

comissão avaliadora tem até 5 (cinco) minutos para tirar dúvidas e também contribuir 

para a melhoria do projeto. Ao final desta fase os projetos recebem notas que poderão 

levar os 10 (dez) melhores para o terceiro e última fase.  

Após passarem por todos as fases previstas, as ideias são apresentadas a 

outro time de especialistas em tecnologia, gestão de projetos, gestão de pessoas, 

modelagem de negócios, designers e consumidores para selecionarem as 10 (dez) 

melhores ideias. Assim, as melhores ideias passam para a terceira fase e recebem o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais, durante 5 meses, em forma de ajuda de 

custo para iniciarem seu negócio e começar a obter faturamento. 

Após finalizarem todas as fases, os empreendedores podem constituir sua 

empresa, dentro do espaço reservado para as empresas no coworking da Fundação 

Inova Prudente.  

Durante o período de 5 (cinco) meses, os empreendedores devem elaborar 

relatórios mensais descrevendo o andamento do projeto, o relatório é utilizado para 

comprovar o trabalho e assim receberem a bolsa auxílio. No relatório é obrigatório 

conter no primeiro mês um cronograma prevendo os 5 (cinco) meses, em seguida, 

nos próximos meses é realizado o acompanhamento da programação prevista pelo 

empreendedor, se for necessário alterar alguma tarefa no cronograma é mencionado 

no relatório do próximo mês. 

No final do quinto mês todos os empreendedores fazem uma apresentação 

para os convidados pela Fundação Inova Prudente, o objetivo é de divulgar os 

projetos, e ainda, oferecer um canal de contatos capaz de buscar investidores para os 

projetos.   
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Como mencionado anteriormente, o modelo foi aplicado na segunda turma do 

processo de Aceleração Fundação Inova Prudente. Foram respeitadas as regras do 

edital que está no capítulo de Anexos desta dissertação. Será descrito a seguir os 

processos para a aplicação do modelos, em seguida será apresentado os resultados 

e por fim as conclusões.  

   

 

 

5.1 PROCESSOS DE APLICAÇÃO DO MODELO 

Com o objetivo de identificar o nível de maturidade de cada startup, participante 

da terceira fase do edital de Aceleração de 2019 da Fundação Inova Prudente, este 

modelo foi aplicado para demonstrar ao gestor, os conhecimentos, habilidades e 

atitudes que os empreendedores desta fase precisam adquirir ou melhorar para 

diminuir os índices de mortalidade de startups, conforme descrito no objetivo 

específico desta dissertação. 

 Para obter as respostas, foram desenvolvidos 2 (dois) formulários on-line do 

Google® Drive com as questões propostas para o programa de Hotel de Projetos e 

programa Pré-residência, no primeiro formulário há 68 (sessenta e oito) questões, no 

segundo formulário há 75 (setenta e cinco) questões. Os formulários foram 

encaminhados para o diretor da Fundação Inova Prudente que aplicou os 

questionários aos participantes do processo de aceleração. 

Os responsáveis dos 10 (dez) projetos foram avisados através de um aplicativo 

de mensagem sobre o envio dos formulários. Todos receberam os endereços (links) 

dos formulários, porém, tivemos até o momento do desenvolvimento deste capítulo 

apenas 9 (nove) respondentes.  

As questões enviadas através dos formulários são afirmações, essas 

afirmações remetem as necessidades para cada programa do processo de 

aceleração. As respostas negativas dos empreendedores correspondem as 

necessidades deles em relação ao item respondido como NÃO da pergunta. 
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As respostas foram extraídas utilizando a ferramenta de planilha eletrônica on-

line do Google®, onde foi possível identificar quais os itens, conhecimentos, 

habilidades e atitudes que os empreendedores conseguiram adquirir ou melhorar 

durante o processo de Aceleração da Inova Prudente. A seguir um exemplo de 

pergunta e resposta do questionário. 

Exemplo:  01 - Conhece fatores chaves relacionados com a solução proposta: 

políticos, sociais, ambientais, culturais e legais? Exemplo: Sua solução não infringi a 

lei, não ultrapassa as barreiras culturais da cidade ou pais.  

As respostas possíveis são: 
 
Sim, eu conheço os fatores. 
Não conheço os fatores. 
   

Os resultados sobre as necessidades gerais e individuais de cada projetos será 

relatado no capítulo de RESULTADOS. 

  
 
5.2 ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

O objetivo específico desta dissertação é aplicar um modelo de avaliação da 

maturidade de startups, para auxiliar os gestores de ambientes de inovação. Foi 

possível aplicar o modelo desta dissertação na segunda turma participante do 

processo de Aceleração da Fundação Inova Prudente, conforme mencionado 

anteriormente. 

Por motivos de sigilo as startups foram identificadas por letras do alfabeto (A a 

I), porém, todas as informações foram coletadas e apresentadas ao diretor da 

Fundação e ao professor orientador desta dissertação. 

Os resultados apresentados, como mencionado anteriormente, foram 

contabilizados a partir de 9 (nove) respondentes. Foram aplicados 2 (dois) dos 3 (três) 

formulários propostos por esta dissertação, o motivo de não aplicar o terceiro 

formulário, foi o curto espaço de tempo entre as respostas dos outros dois formulários.  

A seguir, é demonstrado na tabela 3 os dados coletados do primeiro formulário. 
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TABELA 3 – DADOS PRIMEIRO FORMULÁRIO 
N. Identificação 

da startup 
Total de 

Respostas 
NÃO 

Porcentagem 
do Déficit 

1 A 4 5,88 % 
2 B 9 13,24 % 
3 C 16 23,53 % 
4 D 7 10,29 % 
5 E 10 14,71 % 
6 F 18 26,47 % 
7 G 2 2, 94 % 
8 H 25 36, 76 % 
9 I 8 11,76 % 

Fonte: Autor. 
 

  Os dados coletados através do primeiro formulário demonstram que a startup 

G NÃO possui 2 (dois) dos 68 (sessenta e oito) itens, representando um déficit de 2,94 

% (dois, noventa e quatro) por cento de todos os itens propostos por este modelo.  

Já a startup H NÃO possui 25 (vinte e cinco) dos mesmos 68 (sessenta e oito) 

itens, representando assim um déficit de 36,76 % (trinta e seis, setenta e seis) por 

cento dos mesmos itens sugeridos por este modelo.  

Assim, foi possível identificar a falta de conhecimentos, habilidades e atitudes 

que poderá ser melhorado para alcançar a maturidade de Inicial e Gerenciado dos 

níveis 1 e 2 deste modelo de avaliação de maturidade, conforme a Figura 15 : Visão 

Geral do modelo.  

O resultado da avaliação demonstra que nenhuma startup estaria na fase 3 do 

programa de aceleração, e sim, na fase 1 participando do programa Hotel de Projetos. 

Mesmo assim, enviamos à todos os participantes o segundo formulário, assim 

teríamos uma visão do que realmente falta para todas as startups e o diretor poderia 

desenvolver um plano de ação para todas. 

O segundo formulário foi enviado utilizando o mesmo canal para os 

participantes, aguardamos finalizar as respostas para tabularmos, a tabela a seguir 

demonstra os dados coletados. 
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Como já mencionado, o Quadro 12 possui as propostas de atividades, para que 

os empreendedores possam ter um caminho a ser seguido, agora dentro de um novo 

programa denominado por este modelo de avaliação como Pré-Residência para 

seguirem melhorando o projeto, suas capacidades técnicas e de gestão. A tabela a 

seguir demonstra os dados coletados da mesma turma participante do programa de 

Aceleração da Fundação Inova Prudente.   

 
TABELA 4 – DADOS SEGUNDO FORMULÁRIO 

N. Identificação 
da startup 

Total de 
Respostas 

NÃO 

Porcentagem 
do Déficit 

1 A 24 32 % 
2 B 31 41,3 % 
3 C 32 42,7 % 
4 D 9 12 % 
5 E 36 48 % 
6 F 37 49,3 % 
7 G 21 28 % 
8 H 48 64 % 
9 I 40 53 % 

Fonte: Autor. 

Como pode ser visto na tabela 4, a startup D respondeu NÃO em apenas 9 

(nove) perguntas das 75 (setenta e cinco) questões apresentadas no segundo 

formulário, representando assim, um déficit de apenas 12 % (doze) por cento. Em 

contra partida, a startup H respondeu NÃO em 48 (quarenta e oito) das 75 (setenta e 

cinco) representando um déficit de 64 % (sessenta e quatro) por cento. 

Os dados coletados através do segundo formulário demonstram que as 

startups apresentam um grau de maturidade menor em comparação ao primeiro 

formulário. As questões do segundo formulário possuem maior objetividade e 

complexidade, além de ser sequencial do primeiro formulário.  

Assim, entende-se e justifica-se que todas as startups possuem altos déficits 

de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para iniciar o negócio proposto.  

Com esses dados, o gestor tem capacidade de identificar tudo o que está 

faltando, conforme este modelo de avaliação, para os empreendedores, assim, o 

gestor poderá desenvolver o próximo programa de aceleração capaz de capacitar 

mais e melhor os empreendedores, diminuindo o índice de mortalidade das startups. 
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6 CONCLUSÃO 

Como mencionado anteriormente, o termo inovação tecnológica ganha 

popularidade e destaque entre os governos, universidades, empresas e indústrias, 

gerando diversas oportunidades para novas empresas iniciantes de base tecnológica, 

com isso também gera alguns problemas, os novos empreendedores não possuem 

conhecimento, habilidades e conhecimentos necessários. 

Assim, identificamos nas pesquisas que há mortalidade excessiva deste tipo de 

empresa, mesmo havendo diversos ambientes de inovação que capacitam os 

empreendedores com técnicas, ferramentas e modelos para preparem melhor o 

produto para o mercado.  

Entretanto, identificamos que não há uma padronização dos processos 

aplicados nos programas de capacitação com os empreendedores, abrindo lacunas 

que impedem eles de progredir e continuar com as empresas. 

Diante deste cenário, foi desenvolvido este trabalho, denominado Modelo de 

Avaliação de Startups de Base Tecnológica para preencher as lacunas encontradas. 

Os projetos devem ser avaliados antes de entrar no ambiente de inovação e que 

recebam as melhores práticas, ferramentas e técnicas para o seu nível de maturidade, 

ainda, que durante a sua jornada tenha atividades para serem realizadas pelos 

empreendedores, havendo progresso, o gestor do ambiente de inovação eleva o nível 

de maturidade dentro dos programas de capacitação sugeridos.  

Para testar o Modelo identificamos o programa de Aceleração de Startups da 

Fundação Inova Prudente do município de Presidente Prudente, interior de São Paulo. 

Obtivemos 9 Startups participantes do Modelo de Avaliação que foi aplicado pelo 

Diretor da instituição. Os resultados dessa aplicação foram apresentados no capítulo 

anterior e concluímos nesse capítulo. 

Podemos concluir que, mesmo nenhuma startup ter 100% de respostas SIM 

nos formulários aplicados, fica evidente que os empreendedores juntamente com a 

instituição estão buscando preencher as falhas existentes.  

Este de modelo de avaliação será utilizado para identificar o progresso de todas 

as startups até o final do processo de aceleração. Todas as respostas foram 

encaminhadas aos responsáveis da instituição, que foi utilizado para preparar ações 
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necessárias e aplicar junto aos empreendedores que necessitam adquirir 

conhecimentos, habilidades e atitudes para aumentarem os níveis de maturidade. 

Estamos confiantes sobre a proposta desta dissertação e entendemos que o 

modelo poderá ser aplicado em sua totalidade ou parcial, dependendo do cenário,  

incubadoras e aceleradoras, haja visto que atualmente incubadoras aplicam 

processos de aceleração e aceleradoras precisam aplicar processos de incubação 

para nivelar as startups antes de apresentá-las ao mercado de investidores. 

Identificamos a possibilidade de desenvolver como trabalhos futuros uma 

plataforma web que disponibilizará de forma on-line os questionários do modelo, 

ainda, permitirá que o gestor do ambiente de inovação possa cadastrar o 

empreendedor da startup e salvar as atividades a serem feitas, permitindo automatizar 

todo processo do gestor que acompanhará através de gráficos o andamento de todos 

os empreendedores. 

O Modelo de Avaliação da Maturidade de Startups encontra-se em fase de 

transformação de trabalho acadêmico para um produto comercial. Será 

disponibilizada as informações do produto através do endereço 

www.startuprealize.com.br/ferramenta , onde o gestor do ambiente de inovação 

poderá realizar o cadastro e ter acesso as atividades indicadas.  
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ANEXO A – FORMULÁRIO 1 – HOTEL DE PROJETOS 
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ANEXO B – FORMULÁRIO 2 – PRÉ-RESIDÊNCIA 
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