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A PIME! 
A Pantanal Incubadora 
Mista de Empresas  
é um programa sem fins lucrativos 
vinculado à Agência de 
Desenvolvimento, Inovação e 
Relações Internacionais (AGINOVA), 
com funcionamento viabilizado 
pela Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS).  



“ IDEIA 

Manifestação de um 
pensamento ou imagem 

com intenção de 
representar uma visão da 

realidade. 

Ex: Opinião, Intenção, Inovação, 
entre outras. 
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VÍ- 
DEO 
https://www.youtube.com
/watch?v=SA3YLSdvdnM 
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Inovação, será? 



INOVAÇÃO 

Significa Novidade ou 
Renovação, é derivada do 

termo em latim 
innovatio, e se refere a 

uma ideia ou 
aperfeiçoamento do que 

já existe. 
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“ 



INOVAÇÃO 

Introdução de um 
produto novo ou uma 
mudança qualitativa 
em um produto, ideia 
e/ou projeto existente 
proporcionando até  
uma mudança 
organizacional; 

 

Desenvolvimento de 
novas fontes de 
provisão para 
matérias-primas ou 
outras contribuições, 
independentemente do 
fato da fonte existir 
antes ou não; 
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VÍ- 
DEO 
https://www.youtube.com
/watch?v=H7dg_7cr5y0 
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1. 
Você sabe o que é 
uma incubadora? 

É uma entidade que tem por objetivo oferecer suporte 
a empreendedores para que eles possam desenvolver 

ideias inovadoras e transformá-las em 
empreendimentos de sucesso.  
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369 
Incubadoras de Empresas no Brasil 

2.815 
Empresas Graduadas 

2.310 
Empresas Incubadas 
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53.280 
Vagas de empregos são geradas pelas incubadoras, 
sendo 15.477 oriundas das empresas incubadas e 
37.803 das empresas graduadas. 



Panorama de Incubadoras 

O faturamento 
estimado total 
das empresas 
incubadas é 1 bi 
e 460 milhões e 
das empresas 
graduadas é de 
13 bi e 798 
milhões; 
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Do total de 
empresas 
incubadas no 
país, 96% são 
micro e 
pequenas 
empresas, de 
acordo com a 
conceituação 
do SEBRAE; 

 

 

Produz-se, ao 
final do programa 
de incubação, 
empresas 
financeiramente 
viáveis, com 
gestão adequada 
e bem 
posicionadas em 
seus mercados 
de atuação; 
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PIME 
Localizado no portão 13 do 
Estádio Morenão, Seu 
programa de incubação é 
considerado um dos 
principais do Estado de 
Mato Grosso do Sul, e 
atende empresas e projetos 
voltados para inovação e 
tecnologia, oferecendo 
suporte inicial para o 
desenvolvimento do 
empreendimento. 

 



Vantagens de ser uma 
Incubada PIME 

Suporte Gerencial  

Consultoria no 
planejamento de 
negócios e estratégias 
empresariais de 
sucesso;  

Suporte Técnico 

A estrutura da 
incubadora é capaz de 
oferecer salas de 
reunião, serviço de 
atendimento e 
recepção, telefone, 
internet além de 
outros serviços;
  

Networking e Editais 
de Fomento 

A rede de networking 
da PIME  proporciona 
possibilidade de 
parcerias e operações 
comerciais. Além de 
editais específicos 
para startups e 
empresas vinculadas 
a Incubadoras. 
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Empresas Graduadas 
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Empresas Graduadas 
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Empresas Incubadas 
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Conheça um novo mundo com 
a PIME! 

Presentation template by SlidesCarnival and Mariana Bertolucci 
 

http://www.slidescarnival.com/
https://www.behance.net/mbarreiraba969

