
Pantanal Incubadora Mista de Empresas 

UFMS 



Ideia 
Manifestação de um pensamento ou 

imagem com intenção de representar 

uma visão da realidade. 

Ex: Opinião, Intenção, Inovação, entre 

outras. 



https://www.youtube.com/watch?v=SA3YLSdvdnM 

Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=SA3YLSdvdnM
https://www.youtube.com/watch?v=SA3YLSdvdnM


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. 



Inovação 

• Introdução de um produto novo ou uma 

mudança qualitativa em um produto, 

ideia e/ou projeto existente; 

 

• Desenvolvimento de novas fontes de 

provisão para matérias-primas ou outras 

contribuições, independentemente do 

fato da fonte existir antes ou não; 

 

•    Mudança organizacional. 



https://www.youtube.com/watch?v=H7dg_7cr5y0 

Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=H7dg_7cr5y0
https://www.youtube.com/watch?v=H7dg_7cr5y0
https://www.youtube.com/watch?v=H7dg_7cr5y0




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.  



Quais as vantagens de 

ser um incubado?? 



• Local/infraestrutura 

 

 

 

• Equipamentos/Produção 

 

 

 

• Serviço administrativo/ 

Apoio Gerencial 



• Serviço de Copa/ Cozinha 

 

 

 

• Análise de mercado 

 

 

 

• Qualificações/ 

    Capacitação 



Panorama de Incubadoras 

• Há atualmente no Brasil um total de 369 

incubadoras de empresas, 2.310 empresas 

incubadas e 2.815 empresas graduadas; 

• O faturamento estimado total das 

empresas incubadas é 1 bi e 460 milhões 

e das empresas graduadas é de 13 bi e 

798 milhões; 

• Gerando um total de 53.280 empregos 

diretos, sendo 15.477 oriundos das 

empresas incubadas e 37.803 das 

empresas graduadas. 



• 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. 

Panorama de Incubadoras 



O que é a PIME 

A Pantanal Incubadora Mista de Empresas 

(PIME) tem caráter extensionista e 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). 



PIME 
Localizada no Portão 13 do Morenão 

 

 

 

 

 
 

Seu programa de incubação é considerado 

um dos principais do Estado de Mato Grosso 

do Sul, e atende empresas e projetos 

focalizados em inovação e tecnologia, dando 

suporte inicial para o desenvolvimento do 

empreendimento. 



Etapas de Incubação 
 



Empresas Graduadas 







Empresas Incubadas 

(2017) 





Venha ser uma 

empresa Incubada!!! 

Fomentando empresas para o futuro! 


