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RESUMO
As incubadoras de empresas têm sido consideradas instrumentos de política pública
que objetivam o desenvolvimento e competitividade das micro e pequenas empresas
- MPEs. Para isso, oferecem infraestrutura e serviços voltados à capacitação dos
seus incubados. Apesar de serem objeto de estudo em diversas pesquisas, poucas
abrangem a sua atuação com relação à gestão ambiental. Sendo assim, realizou-se
uma pesquisa exploratória em duas etapas, sendo a primeira sob a forma de survey
e a segunda por meio do estudo de caso. Constatou-se que o fator condicionante
para a indução e implementação das práticas voltadas a melhoria do desempenho
ambiental das empresas incubadas é o Gestor e as intervenções mais adotadas são
a educação autodirigida, os regulamentos obrigatórios e as penalidades financeiras.

INTRODUÇÃO
As incubadoras de empresas são grupos de negócios inovadores que
proporcionam facilidades físicas, rede de conhecimentos pessoais, consultorias e
diversas outras formas de amparo que contribuem na viabilidade de um
empreendimento (BERMÚDEZ, 2013). Devido aos seus resultados positivos no
aporte as MPEs, elas podem ser classificadas como instrumentos de política pública
(MARTINS, SOUZA E FONSECA, 2008).
Esta pesquisa justifica-se por existirem poucos estudos relacionados às
incubadoras de empresas tendo um recorte à gestão ambiental e pelo papel que
essas desempenham com relação a formação dos empresários de MPEs. O
incentivo de práticas ambientalmente corretas desde o início de um negócio pode
favorecer a construção de uma cultura empresarial que analise suas atividades e
implementem ações que reduzam seus impactos ambientais negativos.
O objetivo geral desse trabalho foi identificar o fator condicionante da atuação
das incubadoras de empresas para a indução e implementação de práticas de
melhoria do desempenho das MPEs incubadas. Para isso, definiu-se como objetivos
específicos: identificar as ações desempenhadas pelas incubadoras de empresas,
localizadas no Estado de São Paulo, para a melhoria do desempenho ambiental das
MPEs incubadas; e identificar a atuação do gestor, conselho gestor, comitê superior
e das instituições parceiras das incubadoras, selecionadas como estudo de caso,
com relação à melhoria do desempenho ambiental da incubadora e MPEs
incubadas.
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METODOLOGIA
Esta pesquisa pode ser classificada como de natureza aplicada, de objetivo
exploratório e de abordagem qualitativa. Ela foi realizada em duas etapas, sendo a
primeira sob a forma de survey e a segunda por meio do estudo de casos.
A técnica de coleta de dados aplicada na primeira etapa foi o questionário,
enviado por e-mail aos gestores das incubadoras no período de abril à maio de
2014. O universo de pesquisa foi comporto por 55 incubadoras localizadas no
Estado de São Paulo, considerando que 16 responderam o questionário enviado.
A segunda etapa foi realizada por meio do estudo de caso de quatro
incubadoras selecionadas e foram aplicadas como técnicas de coleta de dados: a
entrevista semiestruturada realizada com os gestores das incubadoras ou com seus
assessores; a análise documental do regimento interno da incubadora, contrato de
utilização do sistema compartilhado de incubação, edital de seleção, modelo do
plano de negócios, relatório das atividades desenvolvidas pela incubadora, atas de
reuniões, registros de treinamentos entre outros documentos datados a partir de
2012; e a observação direta do ambiente físico da incubadora para corroborar as
alternativas assinaladas no questionário com relação à sua infraestrutura.

RESULTADOS
A pesquisa identificou que as incubadoras de empresas praticam ações
voltadas à Educação Autodirigida e Facilitada, os Regulamentos Obrigatórios e as
Penalidades Financeiras.
A Educação Autodirigida e Facilitada é implementada por meio do
oferecimento aos incubados de: capacitações relacionadas à legislação e educação
ambiental, desperdício de água, reciclagem, destinação correta dos resíduos, e
plano de gerenciamento de resíduos sólidos; pelo auxílio à obtenção de licenças
ambientais; e incentivo à otimização do uso de matéria-prima, redução do consumo
de água e energia e a coleta seletiva dos resíduos.
Os Regulamentos Obrigatórios são praticados mediante o cumprimento de
normas ambientais descritas nos Regimentos Internos e Contratos de Adesão das
incubadoras e pelo estabelecimento de critérios ambientais no processo de seleção
de empresas a serem incubadas. Constatou-se que, esse critério ou é utilizado
como base para a exclusão da empresa do processo seletivo1 ou é apenas
complementar, não interferindo na escolha da empresa a ser incubada.
A intervenção de Penalidades Financeiras, decorrente de infração das
normas, é aplicada mediante o desligamento da empresa incubada do programa de
incubação. Todas as incubadoras pesquisadas praticam isso, com exceção de uma
que não menciona em seus documentos internos questões relacionadas à área
ambiental.
Identificou-se que o fator condicionante para o incentivo de práticas que
melhorem o desempenho ambiental das empresas incubadas é o Gestor, pois foi ele
que incentivou as práticas ambientais por meio de conversas, e-mails, comunicados
internos e reuniões; implementou o sistema de coletada seletiva; incentivou a
reciclagem externa dos resíduos; e divulgou palestras voltadas à área ambiental.
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As empresas participantes do processo seletivo à incubação podem ser excluídas dependendo da
sua atividade e/ou resíduos gerados nos processos produtivos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se que as incubadoras de empresas ainda implementam ações de
gestão ambiental voltadas principalmente à abordagem de controle da poluição
conforme identificado em 2010 por Fonseca e Martins (p.547). Apesar disso,
observou-se uma mudança na postura das incubadoras com relação à gestão
ambiental. Essas agora consideram como parte de suas funções o incentivo à
melhoria no desempenho ambiental das MPEs incubadas, e afirmaram que essa
prática não é mais incisiva devido ao desconhecimento da aplicação das
ferramentas voltadas às abordagens ambientais de prevenção e estratégica.
Sendo assim, e considerando que o Gestor é o fator condicionante das
práticas voltadas à gestão ambiental dentro da incubadora, pode-se inferir que se
ele tivesse um melhor conhecimento sobre as ferramentas ambientais, poderia
contribuir de maneira impar para a propagação de práticas ambientalmente corretas
devido ao seu contato constante com a empresa incubada.
Mediante essas constatações, faz-se relevante a adoção pelas incubadoras
de práticas ambientais voltadas às abordagens preventivas e estratégicas e da
adoção de outras intervenções propostas por Parker, Redmond e Simpson (2009),
como as consultorias especializadas, o suporte financeiro, os regulamentos
voluntários e as auditorias e revisões.
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