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Apresentação
O presente relatório tem o objetivo de aferir o desempenho das incubadas graduadas pela PIME,
cobrindo pontos como número de funcionários, principais produtos vendidos, atração de
investidores, faturamento, descrição dos serviços, lançamentos de produtos etc., visando mensurar
a situação das empresas graduadas pela incubadora para manter um vínculo após a graduação e
prestar um melhor apoio aos empreendimentos em incubação vigente.

Questionário de Pesquisa 2019

Formulário de Avaliação - Pesquisa Graduados PIME

Nome do empreendimento incubado/associado _
Nome do Responsavel:
Endereço de Email:
Área de Atuação
CNPJ
Contato

Empresa continua ativa?
Sim (direciona para o questionário de empresa ativa)
Não (direciona para o questionário de empresa inativa)

Empresa Inativa:

Quanto tempo a empresa está inativa? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6
Qual o motivo para ter parado o funcionamento? Burocracia, Validação do produto, problemas
internos, problemas financeiros
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Gostaria de reativar a empresa? sim, não
Quanto a PIME ajudou na questão de infraestrutura? 1 (Nada) a 5 (Muito)
Quanto a PIME ajudou na questão de qualificação/capacitação? 1 (Nada) a 5 (Muito)
Quanto a PIME ajudou na questão de assessoria/consultoria? 1 (Nada) a 5 (Muito)
A PIME prestou algum serviço para a empresa (Gestão de projetos, capacitações, submissão em
editais, etc.)? Se sim, como avalia esse serviço?
Como a PIME poderia ter ajudado nas necessidades da empresa? De quais serviços a empresa
necessitou?

Empresa Ativa:

Porte da Empresa: Micro Pequena Média Grande

Número

de

funcionários

(celetistas,

estagiários,

bolsistas)

Descrição dos principais produtos e/ou serviços oferecidos

Lançamento de novos produtos no último ano? Sim Não
Faturamento dos últimos dois anos (ano atual e ano anterior):
A empresa foi contemplada com algum recurso de Subvenção/Investidor? Quais?
Quanto a PIME ajudou na questão de infraestrutura? 1 (Nada) a 5 (Muito)
Quanto a PIME ajudou na questão de qualificação/capacitação? 1 (Nada) a 5 (Muito)
Quanto a PIME ajudou na questão de assessoria/consultoria? 1 (Nada) a 5 (Muito)
A PIME prestou algum serviço para a empresa (Gestão de projetos, capacitações, submissão em
editais, etc.)? Se sim, como avalia esse serviço?
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Como

a

PIME

poderia

ter

ajudado

nas

necessidades

da

empresa?

De quais serviços a empresa necessita?

O formulário foi enviado para as empresas graduadas da PIME as quais possuímos o contato e deveria
ser respondido pelo Google Docs do qual 6 empresas responderam o mesmo: Gama GP, Full Charge,
Above Technology, Asantee Games, Datasight, Olimpo Tecnologia de Informações.
Segue abaixo a avaliação das respostas:
Total de respostas: 6

Questão: Empresas Ativas

Dados do Sebrae revelam que 49,4% dos micros e pequenos negócios desaparecem antes de dois anos
de atividade. Com isso, a PIME cumpriu seu objetivo de fortalecer as empresas e auxiliar na passagem
do “vale da morte” destes empreendimentos.

Empresas Inativas:
Total de respostas: 2

Questão: Tempo de Inatividade: Dois empreendimentos estão inativos são 2 e 4 anos.
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Questão: Motivos e Interesse em Reativar a Empresa: Entre os motivos estão: problemas internos e
financeiros. Ambos os empreendedores não têm vontade de reviver o negócio.
Questão: Infraestrutura, Qualificação/Capacitação e Assessoria/Consultoria:

Infraestrutura

Qualificação/Capacitação

0

2

4

6

0

2

4

6

Assessoria/Consultoria

0

Legenda:

Empresa 1

1

2

3

4

5

Empresa 2

Entre as empresas inativas a em geral um descontentamento com os serviços de Assessoria/Consultoria
e Qualificação/Capacitação ofertados pela PIME, enquanto, infraestrutura demonstrou que foi
satisfatória para os graduados.
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Questão: Prestação de Serviço e Necessidades:
Serviços prestados: Elaboração de contrato
Necessidades: Contador interno da PIME a baixo custo (subsidiado).

Empresas Ativas:
Total de Respostas: 4

Questão: Porte das Empresas

Porte da Empresa

Acerca do tamanho todas as empresas responderam como de porte Micro. Isso mostra uma evolução
em relação à incubação, visto que muitos startups entram na incubação sem mesmo ter a empresa
registrada, mas também não alavancaram seus resultados a ponto de se tornarem pequena ou média
empresa. Vale destacar que o número de respostas foi muito baixo, cabendo uma pesquisa mais
apurada sobre esse quesito com outros graduados.

Questão: Número de funcionários
5
AGINOVA – Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais.
DIEAI – Divisão de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação.
Cidade Universitária, s/n - Portão 13 - Estádio Morenão - Fone: +55(67) 3345-7500
CEP 79070-900 - Campo Grande (MS) – Caixa Postal: 549
www.ufmsjr.ufms.br e-mail: ufmsjr@ufms.br

Fones: (67) 3573 7500
E-mail: pime@ufms.br
www.pime.ufms.br

Número de funcionários
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

Legenda: eixo y: número de funcionários; eixo x: empresas
Com média de 3 funcionários por empresa, estas demonstram ter um modelo de negócio enxuto. Com
isso, as empresas têm baixo custo de mão de obra, o qual geralmente é boa parte do custo de
microempreendedores, permitindo reinvestimento de seu faturamento para crescimento da mesma.

Questão: Descrição dos Principais Produtos e /ou Serviços oferecidos e Lançamento de Novos
Produtos e /ou Serviços
Produtos e /ou Serviços: Instalação e manutenção elétrica (projetos, laudos e vistorias);
desenvolvimento de software para internet e mobile; jogos para mobile (Magic Rampage), pesquisas de
mercado e análise estatística de processos produtivos.
Lançamento de Novos Produtos no Último Ano: Somente uma empresa lançou produto.
As graduadas ao passar do “vale da morte” conseguiram validar seus produtos, permitindo ir para o
mercado e conquistar seu espaço. Outra característica é quem as quatro empresas trabalham em
diferentes setores econômicos, unindo-se pelo viés de inovação em suas respectivas áreas do
conhecimento.
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Questão: Faturamento dos últimos dois anos (ano atual e ano anterior)

Faturamento
800000,00
700000,00
600000,00
500000,00
400000,00
300000,00
200000,00
100000,00
0,00
1

2

3

4

Legenda: eixo y: faturamento; eixo x: empresas
O faturamento das empresas ficou na média de 400 mil reais, que demonstra uma evolução dos
graduados, pois conseguiram ir para o mercado e continuar desenvolvendo.

Questão: Infraestrutura, Qualificação/Capacitação e Assessoria/Consultoria.
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Infraestrutura

Qualificação/Capacitação

4

4

3

3

2

2

1

1
0

1

2

3

4

5

0

2

4

6

Assessoria/Consultoria
4
3
2
1
0

2

4

6

Legenda: eixo y: empresas; eixo x: notas
Em relação as empresas ativas a PIME tem uma avaliação mediana, com maiores notas em
infraestrutura, assessoria/consultoria e menores em qualificação/capacitação.

Questão: A empresa foi contemplada com algum recurso de Subverção/Investidor? Quais?
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Fomento

Sim

Não

Apenas uma empresa relatou que recebeu fomento seja de edital ou de investidor. Isso demonstra
necessidade de melhoria da rede de networking da incubadora para seus incubados.
Questão: A PIME prestou algum serviço para a empresa? Se sim, como você avalia esse processo?
Nesse quesito apenas uma empresa relatou que recebeu algum serviço, contudo não especificou qual
serviço foi prestado.
Questão: Como a PIME pode ajudar nas necessidades da empresa?
Relatos: cursos sobre inovação; sugerir potenciais clientes; aproximação com alunos recém-formados;
entrada de novos mercados.
Questão: De quais serviços a empresa necessita?
Relatos: Qualificação de colaboradores; prospecção de novos clientes; estagiários, pesquisadores e
programadores para a realização de serviços
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