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Processo de Geração de Empreendimentos 

Ilustração Fabrício DaCosta, 2011 



Panorama das Incubadoras no Brasil 

 400 incubadoras 

 

 2800 empresas incubadas 

 

 1500 empresas graduadas 

 

 Cerca de 30.000 empregos criados 

 

 Faturamento estimado das empresas graduadas de R$ 1,6 bilhões  

 

 Estimativa de impostos gerados R$ 400 milhões/ano 





Fonte: RAIS 2006 

Elaboração: FIRJAN 
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12 Redes de Negócios/ano 

120 Capacitações/mês 

16 Orientações/mês 

 

The Future 

Center as a 

Catalyzer for 

Innovation 

Ecology in 

Science & 

Technology 

Parks 

 
Paper for IASP conference, 

Barcelona 2007 

Figure 5: a conceptual view 

(Dvir &  Shwartzberg, 2006) 



Exemplos Internacionais - Ambiente 



Exemplos Internacionais - Ambiente 



http://www.ed.ac.uk/




Benefícios da MediaCityUK:  
£ 1.5 bi para a economia regional  
Oportunidades de emprego para 15.500 pessoas  
1.500 postos de estagiários por ano  
Espaço para 1.150 empresas criativas e afins  
 

O MediaCityUK é um complexo inovador concebido para reunir as empresas setoriais e para estabelecer um centro internacional 

de excelência em mídias digitais e indústrias criativas. Este ambiente de inovação trabalha inspirando e promovendo a 

“Convergência Criativa” e desenvolve todos os tipos de mídia, visando atrair empresas iniciantes ou experientes no setor criativo. 

http://www.mediacityuk.co.uk/ 

Salford (Inglaterra) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/MediaCity-UK_(Feb_2008).jpg


Virtual Reality & Multi Media Park – Turino (Itália) 

O Parque promove a pesquisa e o desenvolvimento de aplicações 
inovadoras - especialmente em realidade virtual e novas 
tecnologias - para o desenvolvimento dos setores de audiovisual e 
de multimídia.  
 
O Parque funciona como um observatório e um centro de pesquisa 
para desenvolvimento de projetos e protótipos e como um 
importante centro de formação profissional na área audiovisual e 
multimídia. 

http://www.vrmmp.it 

http://www.vrmmp.it/


 

Barcelona 



Dubai Media City – Dubai (Emirados Árabes) 

http://www.dubaimediacity.com/ 

“Dubai Media City (DMC) é a um centro de mídia global onde todos podem prosperar em conjunto. A 
estratégia é transformar Dubai em uma sociedade e em uma economia baseadas no conhecimento.”  

Para alcançar esta visão, DMC cria um 
ambiente para todo o tipo de empresa de 
mídia, que inclui meios de comunicação e 
marketing de serviços, impressão e 
publicação, música, cinema, novos mídias, 
lazer e entretenimento, radiodifusão e 
agências de informação. Neste ambiente 
aberto e flexível, as empresas podem 
operar com sinergia coletiva e liberdade 
individual. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Dubai_Media_City_on_1_May_2007.jpg




Carnaval 

Carioca 

Estima-se que a cadeia produtiva do 
carnaval gere mais de R$ 700 
milhões e cerca de 500 mil 
empregos formais por ano, sem 
contar nos impactos da economia 
informal. 



 

 

www.riocriativo.rj.gov.br  



 



Exemplos – Casa Luz Consultoria 



Exemplos – HUB São Paulo 





Exemplos – Biruta Mídias Mirabolantes 



Obrigada! 
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