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7. INCUBADORA

7.1 INCUBEM: desenvolvendo empresas de 

sucesso

A Incubadora de Empresas do Sudoeste 

Baiano INCUBEM é uma instituição que tem por 

objetivo transformar idéias inovadoras em 

empreendimentos de sucesso, promovendo o 

desenvolvimento regional através da geração 

de emprego e renda, e melhoria da qualidade de 

vida da população. Ela propicia a criação e o 

desenvolvimento de novas empresas, dando-

lhes condições de crescimento e sustentação no 

mercado através da parceria com importantes 

organizações públicas e privadas do Estado da Bahia.

Desde a sua criação, em 2003, a INCUBEM vem apoiando empresas de diferentes 

segmentos, como comunicação, informática e agronegócio. Esses novos empreendedores estão 

sendo capacitados para gerenciarem empresas com os diferenciais que o mercado altamente 

competitivo exige. Através do apoio da INCUBEM, essas organizações terão condições de se 

inserirem no mercado com competitividade e sustentação.

7.2 Áreas de atuação (mista):

? Agronegócio (Ativação das principais cadeias produtivas da região);

? Serviços;

? Mineração;

? Indústria (Pólo moveleiro, entre outros);

? Tecnológica.

Além do importante papel desempenhado no mercado local, a INCUBEM participou 

ativamente da criação e formalização da Rede Baiana de Incubadores - RBI, a qual nos trará 

oportunidades de inserção no mercado nacional e internacional. A RBI tem a sua sede na cidade de 

Salvador-BA e conta com um quadro de 09 (nove) incubadoras participantes, que são sócias 

fundadoras da Rede. A RBI nos proporcionou, de início, uma campanha de marketing, onde cada 

incubadora do Estado da Bahia será divulgada na sua região de origem, bem como por todo o estado, 

buscando envolver o maior número de instituições e empreendedores possível. Procuramos assim, 

difundir com grande desenvoltura o movimento empreendedor por toda a Região Sudoeste, 

agregando maior valor às nossas Faculdades e Universidades e, consequentemente, ao 



aprendizado do corpo docente dessas instituições.

7.3 Sudoeste da Bahia: terra de grandes oportunidades

A Região Sudoeste da Bahia vem se constituindo como um importante centro empreendedor, 

tendo importância estratégica para o desenvolvimento do interior da Bahia.

Sua localização privilegiada, seu clima, solo, população e infra-estrutura viária fazem com que 

o Sudoeste Baiano seja um vetor de atração de investimento em todas as áreas econômicas. Hoje, a 

região já é um importante pólo educacional, com a presença da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia - UESB e de dezenas de faculdades particulares, atraindo estudantes e professores de 

diversos Estados do país.

Vitória da Conquista, terceira maior cidade da Bahia, com uma população estimada em 

262.000 (duzentos e sessenta e dois mil) habitantes, é o centro econômico pólo dessa região. Saúde, 

comércio, turismo e agronegócio são um pouco do que a cidade tem a oferecer à sua população e aos 

empreendedores, que encontram aqui um ambiente propício para o desenvolvimento.

7.4 Empresas incubadas/associadas:

7.4.1 Sudoeste Digital

Em um mundo em que a transmissão de informações se torna imprescindível para as 

organizações, a Agência Sudoeste Digital oferece a seus clientes a implementação de projetos 

Comunicacionais, construindo e fortalecendo a imagem organizacional. Com qualidade e 

credibilidade, a agência, que hoje possui dois sócios e dois estagiários, presta os seguintes serviços:

? Assessoria de Imprensa;

? Design Gráfico;

? Webdesign.

7.4.2 Microprocess

Especializada em soluções para a área de saúde, a MicroProcess é referência em construção 

de software com alta tecnologia.

Oferecendo a seus clientes qualidade e competência em softwares integrados para a gestão 

de informação clínica, administrativa e financeira, a MicroProcess, que hoje possui dois sócios e dois 

estagiários, presta serviços para Consultórios, Policlínicas, Hospitais, Laboratórios e serviços na 

área de saúde em geral.

Alguns de seus produtos: 

www.sudoestedigital.com.br
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? Sistema gerenciador de hospitais; 

? Sistema gerenciador de clínicas; 

? Controle de estoque; 

? Controle do iso para laboratórios; 

? Gerenciador financeiro. 

Sistema labo (projeto com o objetivo de gerenciar todas as rotinas do laboratório) 

? Atendimento na recepção; 

? Faturamento; 

? Elaboração de exames; 

? Estoque; 

? Controle de iso; 

? Financeiro e administração. 

7.4.3 Agrosavi

Uma Empresa 100% Social. Com esse slogan, a Agrosavi pretende investir na capacitação de 

mulheres carentes para o mercado de trabalho, através da produção de frutas desidratadas, 

cristalizadas e compotas em geral. Esse é um projeto do Lar Santa Catarina de Sena, que pretende 

melhorar as condições de vida e dar perspectiva de futuro às famílias das crianças internas.

Aproveitando o potencial da Região, estão sendo utilizadas frutas típicas da Bahia como: caju, 

manga, abacaxi, maçã etc.

Foi desenvolvido um plano de marketing e um sistema de custos para implantação de um novo 

produto; a barra de frutas. Um Plano de Negócio foi elaborado, o que possibilitou a liberação de 

recurso do Projeto Empreendedor Social/Fapesb, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para 

aquisição de equipamentos indispensáveis à produção da barra de fruta.

7.5 Pimentas Barra Do Choça

Produzindo derivados de pimenta, a Pimentas Barra do Choça coloca no mercado produtos 

inovadores e de grande aceitação no mercado.

Localizada na cidade de Barra do Choça, a 44Km de Vitória da Conquista, a empresa vem 

diversificando sua produção com pimentas a granel, molhos, geléias e pimentas ornamentais. Atenta 

às tendências de mercado, a Pimentas Barra do Choça já está em processo de produção de novas 

variedades de produtos, oferecendo ao consumidos qualidade e o diferencial que o mercado exige.

www.microprocess.com.br
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7.6 Projetos e resultados alcançados

Após sua constituição, a INCUBEM, participou de um importante edital do SEBRAE de 

Implantação de Incubadoras, e foi contemplada com recursos que deram às atividades da mesma. 

Foi firmado, então, um convênio com o SEBRAE para a utilização dos recursos. A partir daí, a 

INCUBEM iniciou um processo de apoio técnico-administrativo às empresas incubadas e 

associadas, que resultou na melhoria e crescimento das mesmas. Ainda foi estruturada com móveis e 

equipamentos.

As empresas que se encontram incubadas estavam iniciando seus trabalhos com várias 

dificuldades internas. Hoje, os resultados alcançados são de grande relevância, pois podemos notar 

o crescimento das empresas junto ao mercado. Foram custeadas pela INCUBEM diversas 

capacitações da equipe gestora das empresas, de acordo com a necessidade e área de atuação de 

cada uma. Tais capacitações trouxeram grande conhecimento e proporcionaram a expansão dos 

serviços/produtos oferecidos pelas empresas, trazendo lucro e clientes para as mesmas. 

Consultores de renome no mercado, como o Engenheiro de Produção Sr. Fernando Chemmés 

Ganem, realizaram importantes diagnósticos para a melhoria de layout e aproveitamento de mão-de-

obra nas empresas Agrosavi e Pimentas Barra do Choça. O Sr. Pedro Meloni, consultor especialista 

em desidratação de frutas, também contribuiu de forma significativa para o andamento dos trabalhos 

na Agrosavi, dando maior credibilidade e condições de enfrentar a concorrência.

Além de todos estes benefícios, a INCUBEM proporcionou às empresas, a participação em 

eventos e feiras de grande importância, firmou convênios com instituições pioneiras no movimento e 

que podem oferecer melhorias e trocas de conhecimentos relevantes com nossas empresas, como, 

por exemplo, a parceria entre a INCUBEM e a FUNDETEC, que é hoje um dos parques tecnológicos 

mais bem estruturados do país, localizado na cidade de Cascavel, no Paraná. Realizamos duas 

visitas a este parque. A INCUBEM participou, juntamente com suas empresas, de importantes 

eventos e feiras realizadas no Brasil:

Feira do Empreendedor: Aconteceu em Salvador-BA, em novembro de 2004. As empresas 

tiveram oportunidade de apresentar seus produtos/serviços ao mercado local, conquistando 

clientes e fornecedores;

FISPAL - Feira Internacional de Alimentos: Aconteceu em São Paulo-SP, em Junho de 

2005. Participaram as empresas do ramo de agronegócio (Agrosavi e Pimentas Barra do 

Choça). O evento foi o grande marco para as duas, causando uma repercussão em nível 

nacional. Após este evento, vários jornais locais e nacionais procuraram as empresas para 

negócios e entrevistas.

I Encontro Estadual do Terceiro Setor: Aconteceu em Vitória da Conquista-BA, em Março 
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de 2006. Durante os dois dias de evento, a Incubem participou da mesa de abertura, da mesa 

temática sobre as realidades locais, além do stand próprio com material de divulgação e 

demonstração de produtos. Na mesa temática sobre as realidades locais, a Agrosavi 

(empresa associada da Incubem) apresentou, aos participantes, o trabalho de capacitação 

das mães das internas do Lar Santa Catarina de Sena desenvolvido na instituição.

Além desses eventos e de participar das reuniões anuais da Anprotec, a INCUBEM realizou, 

no Orfanato Santa Catarina de Sena, o Workshop para Desenho Estratégico e Prospectivo da 

INCUBEM. Compareceram a este evento os representantes das empresas incubadas MicroProcess 

e Sudoeste Digital e da Agrosavi, empresa associada da Incubem. Contou-se, ainda, com a presença 

de representantes dos parceiros Cefet, Fainor e Uesb. Durante os dois dias de workshop foram 

avaliados os pontos fortes e fracos da instituição e traçadas algumas metas para a nova gestão da 

Incubem, composta pelos professores Jovino Moreira (Diretor) e Eduardo Arêas (Gerente).

Alguns projetos estão em andamento, como a captação de recursos da Fapesb, por mérito da 

gestão administrativa e a participação do projeto FINEP/Ação Transversal - PNI 09/2006, em 

conjunto com a Rede Baiana de Incubadora (RBI).

Portanto, fica claro o papel da INCUBEM para a sociedade, uma vez que nosso objetivo maior, 

que é o de difundir a cultura empreendedora na sociedade, tem sido atingido com êxito, apesar das 

dificuldades encontradas. A INCUBEM continuará na busca por sua sustentabilidade, procurando 

sempre atingir um maior número de empreendedores, contribuindo, assim, para a geração de 

emprego e renda na região sudoeste da Bahia.


