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Anualmente a INCUBADORA GTEC UNIDAVI realiza uma pesquisa visando identificar a evolução dos             
empreendimentos graduados após participação no processo de incubação. Este documento apresenta,           
resumidamente, os principais resultados desta pesquisa tendo como ano base 2018. 
 
 
HISTÓRICO DE GRADUAÇÕES 

 
Desde o início da operação da      
INCUBADORA GTEC, em 2005, até o      
final do ano 2018, foram graduados 22       
empreendimentos. Através de   
consulta a situação do CNPJ destes      
empreendimentos identificou-se que   
20 continuam em operação,    
resultando em um índice histórico de      
sobrevivência superior a 90%. Todos     
os empreendimentos graduados se    
instalaram na região do Alto Vale do       
Itajaí. 
 
 
 

Fonte: Levantamento de CNPJs ativos 
 
 
RESULTADOS  
 
Em relação a atuação dos empreendimentos graduados estão disponíveis três informações: o faturamento             
bruto, o número de empregos diretos e a geração de imposto. 

  
O faturamento bruto dos    
empreendimentos graduados  
apresentou expressivo crescimento   
no ano 2018. Este resultado deve      
ser analisado não apenas em     
relação ao valor nominal das     
receitas, mas também considerando    
o aumento do número de     
graduados. Ainda assim, o    
percentual de crescimento de    
93.56% sinaliza uma evolução real     
da captura de valor pelos negócios      
oriundos da INCUBADORA GTEC. 
 
 

Fonte: pesquisa anual com graduados 
 
 
 



 
 
A geração de impostos foi     
levantada pela primeira vez na     
pesquisa 2018, logo não é possível      
comparar o resultado com o ano      
anterior. O expressivo valor    
evidencia a importância da    
incubadora e reforça o    
cumprimento do seu papel de     
impulsionadora do  
desenvolvimento regional. 
 
 
 
 
 

 
Fonte: pesquisa anual com graduados 
 

 
Os empreendimentos graduados   
pela INCUBADORA GTEC   
UNIDAVI foram responsáveis por    
96 empregos diretos em 2018, um      
crescimento superior a 50% em     
relação ao ano anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: pesquisa anual com graduados 
 
 
CONCLUSÃO 
 
A INCUBADORA GTEC, junto com sua mantenedora, a UNIDAVI, busca contribuir com o desenvolvimento              
do Alto Vale do Itajaí através da criação e potencialização de empreendimentos inovadores. A maior               
representação dessa prática é a participação dos empreendimentos graduados na economia regional. Os             
resultados da pesquisa apontam que vários frutos de uma semente plantada há quase 15 anos estão sendo                 
colhidos pela comunidade local, e deixam claro que muito ainda pode ser feito. O futuro é desafiante, mas                  
promissor. 
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