Sobre o Sistema Web-ADI
http://webadi.locaweb.com.br
O Sistema Web-ADI (Sistema Web de Acompanhamento de Desempenho de Incubadoras) é
uma ferramenta de acompanhamento de indicadores das incubadoras e suas empresas
incubadas, que fornece informações para tomada de decisões estratégicas.

Apoio:

Realização:

Executores:

Quais os objetivos?
O objetivo principal desta ferramenta de gestão é auxiliar a Rede Mineira de Inovação, assim
como seus parceiros apoiadores, no acompanhamento sistemático de cada incubadora a ela
associada, através das relevantes informações fornecidas pelos seus gerentes. Como objetivo
secundário, este acompanhamento auxiliará os gerentes na gestão de suas incubadoras.
Como será a avaliação?
Entende-se por avaliação de desempenho a coleta de dados periodicamente, realizada com a
colaboração do gerente de cada incubadora, onde os resultados são utilizados para os cálculos
dos indicadores divididos entre esforço e resultado, pré-determinados pela RMI, que são:
Indicadores de esforço:
• ICRE - Índice de Captação de Recursos Extraordinários;
O ICRE indica o total de recursos extraordinários captados pela incubadora no
período.

Formula de cálculo:
• (total de recursos extraordinários captados pela Incubadora no período) dividido
por (total de recursos tradicionais aportados na incubadora no período).

Interpretação:
• Quanto maior melhor

• MCVPS - Média de Candidatos por Vaga dos Processos Seletivos;
A MCVPS indica a quantidade média de candidatos por vaga de todos os
processos seletivos concluídos no período.

Formula de cálculo:
• (soma do número de projetos inscritos [candidatos] nos processos seletivos
concluídos no período) dividido por (número de vagas disponibilizadas pelos
processos seletivos concluídos no período).

Interpretação:
• Quanto maior melhor
• MQHCE - Média da Quantidade de Horas de Consultorias por Empresa;
A MHCE indica a média da quantidade de horas de consultoria oferecidas a cada
empresa incubada da incubadora no período.

Formula de cálculo:
• (soma do número de horas de consultoria oferecidas pela Incubadora no
período) dividido por (número de empresas incubadas no período) *.

*As empresas que se desligaram da incubadora, mas que iniciaram o período como
empresas incubadas também entram no cálculo.

Interpretação:
• Quanto maior melhor
• MQTE - Média da Quantidade de Treinamentos por Empresa;
A MQTE indica a média da quantidade de treinamentos oferecidos a cada empresa
incubada da incubadora no período.

Formula de cálculo:
• (soma do número de treinamentos oferecidos pela incubadora no período) divido
por (número de empresas incubadas no período) *.

*As empresas que se desligaram da incubadora, mas que iniciaram o período como
empresas incubadas também entram no cálculo.

Interpretação:
• Quanto maior melhor

• MPTIPIE - Média de Postos de Trabalho da Incubadora em Período Integral por
Empresa;
O MPTIPI indica o número de postos de trabalho da incubadora, em horário
integral, com relação ao número de empresas incubadas e pré-incubadas.

Formula de cálculo:
• ((numero de postos em horário integral) + (numero de postos em horário parcial /
2) da incubadora) dividido por (numero de empresas pré-incubadas e incubadas
da incubadora no período) *.

*As empresas que se desligaram da incubadora, mas que iniciaram o período como
empresas incubadas ou pré-incubadas também entram no cálculo.

Interpretação:
• Quanto maior melhor
• PAP - Percentual de Aprovação de Projetos.
O PAP indica o percentual de projetos de fomento aprovados no período.

Formula de cálculo:
• (número de projetos aprovados no período) dividido por (número de projetos
submetidos no período*) multiplicado por 100.

*Somente os projetos aprovados ou graduados entram no cálculo. Os projetos em
análise são excluídos do cálculo por serem passíveis a mudanças.

Interpretação:
• Quanto maior melhor

Indicadores de resultado:
• FBTE - Faturamento Bruto Total das Empresas;
O FBTE indica o faturamento bruto total da incubadora no período.

Formula de cálculo:
• Faturamento bruto total da incubadora no período.

Interpretação:
• Quanto maior melhor
• FBTEG - Faturamento Bruto Total das Empresas Graduadas;
O FBTEG indica o faturamento bruto total das empresas incubadas no período.

Formula de cálculo:
• Faturamento bruto das empresas que graduaram no período.

Interpretação:
• Quanto maior melhor

• IMSE - Índice Médio de Satisfação dos Empresários;
O IMSE indica o índice (médio) de satisfação dos empresários, obtido através das
pesquisas de satisfação.

Formula de calculo:
• (soma do índice de cada pergunta da pesquisa de satisfação) dividido por
(número de perguntas da pesquisa) *.

*No caso de um resultado fracionado o resultado será arredondado para cima.

Interpretação:
• Quanto maior melhor

• NEG - Número de Empresas Graduadas;
O NEG indica a quantidade de empresas que graduaram no período.

Formula de cálculo:
• Soma de empresas que graduaram no período.

Interpretação:
• Quanto maior melhor
• NNPSLM - Número de Novos Produtos / Serviços Lançados no Mercado;
O NNPSLM indica o número novos produtos ou serviços lançados no mercado no
período.

Formula de cálculo:
• Soma de novos produtos ou serviços lançados no mercado no período*.

*Caso seja cadastrado produtos ou serviços de empresas que não estejam
incubadas, estes dados não entraram no cálculo do indicador.

Interpretação:
Quanto maior melhor
• NPTG - Número de Postos de Trabalho Gerados;
O NPTG indica o total de postos de trabalho gerados pelas empresas incubadas no
período.

Formula de cálculo:
• Soma dos postos de trabalho gerados pelas empresas incubadas no período*.

*Os empregos indiretos não entram no cálculo do indicador.
*Os postos de trabalho das empresas que se graduaram no período não entram no
cálculo do indicador.

Interpretação:
• Quanto maior melhor

• NPTGEG - Número de Postos de Trabalho Gerados por Empresas Graduadas;
O NPTGEG indica o total de postos de trabalho gerados pelas empresas
graduadas no período.

Formula de cálculo:
• Soma dos postos de trabalho gerados pelas empresas que graduaram no
período*.

*Os empregos indiretos não entram no calculo do indicador.

Interpretação:
• Quanto maior melhor
• TIG - Total de Impostos Gerados;
O TIG indica a soma dos impostos gerados, municipais, estaduais e federais no
período.

Formula de cálculo:
• Soma dos impostos gerados no período.

Interpretação:
• Quanto maior melhor
• TRPA - Total de Recursos de Projetos Aprovados.
O TRPA indica a soma dos recursos oriundos de projetos de fomento aprovados no
período.

Formula de cálculo:
• Soma de projetos de fomento aprovados no período.

Interpretação:
• Quanto maior melhor

Como serão captados os dados para o calculo dos indicadores
O gerente de incubadora é responsável pela coleta de dados e seu cadastro no sistema.
• Cadastro de dados.

Gerente de Incubadora
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Ao gerente de incubadora são permitidas as seguintes ações:
Empresa:
• Gerir empresas;

Gerir empresas
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Entende-se por gerir empresas as seguintes ações:
Empresa:
•
•
•
•

Filtro de empresas cadastradas;
Cadastro de novas empresas;
Edição das empresas;
Exclusão das empresas;

NOTA: o gerente da incubadora é responsável por manter os dados cadastrais das empresas
assim como alterar seus estados.

Como acessar a tela para gerir as empresas
Para gerir as empresas da incubadora deve-se acessar a tela de listagem de empresas
cadastradas. Posicionar o mouse sobre o menu "Cadastro" e clicar em Empresas.

O sistema oferece um filtro para a consulta de empresas.

Controle de dados da incubadora:
• Cadastro de dados;
• Efetuar o fechamento do período;

Cadastro de dados
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Para efetuar o cadastro dos dados da incubadora posicione o mouse sobre o menu "Cadastro",
em seguida sobre a opção "Dados" e clique sobre o dado desejado.

NOTA: O cadastro de dados deve refletir a situação atual da incubadora.

Dados cadastrados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultoria;
Faturamento bruto total;
Impostos gerados;
Pesquisa de satisfação;
Postos de trabalho empresa;
Postos de trabalho incubadora;
Processo seletivo;
Produtos / Serviços;
Recursos de projeto de fomento;
Recursos tradicionais;
Treinamento.

Consultoria
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Para efetuar o cadastro de consultoria posicione o mouse sobre o menu "Cadastro", em
seguida sobre a opção "Dados" e clique em consultoria.

Clique em "Adicionar" para cadastrar uma nova consultoria.

NOTA: Devem ser cadastradas as consultorias realizadas, com apoio da incubadora, às
empresas incubadas. Qualquer consultoria, independente dos grupos de empresas que
participaram, deve ser informada.

Faturamento bruto total
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Para efetuar o cadastro de faturamento bruto total posicione o mouse sobre o menu "Cadastro",
em seguida sobre a opção "Dados" e clique em faturamento.

NOTA: O faturamento a ser cadastrado se refere ao valor total arrecadado no período pelas
empresas incubadas e o valor total arrecadado pelas empresas que graduaram no período.

Impostos gerados
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Para efetuar o cadastro de impostos posicione o mouse sobre o menu "Cadastro", em seguida
sobre a opção "Dados" e clique em impostos gerados.

Clique em "Adicionar" para cadastrar um novo imposto.

NOTA: Deve ser cadastrado o somatório dos impostos gerados no período pelas empresas
incubadas acordo com o tipo da esfera de governo. É permitido o cadastro de um valor de
impostos para cada esfera de governo.

Pesquisa de satisfação
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Para efetuar o cadastro de pesquisa de satisfação posicione o mouse sobre o menu
"Cadastro", em seguida sobre a opção "Dados" e clique em pesquisa de satisfação.

NOTA: É recomendado que a pesquisa de satisfação seja efetuada por um profissional
externo.
Clique em "Adicionar" para cadastrar uma pesquisa de satisfação.

NOTA: Para o preenchimento da pesquisa de satisfação deve-se informar a quantidade de
respostas obtidas para cada pergunta.

Postos de trabalho empresa
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Para efetuar o cadastro de postos de trabalho de empresa posicione o mouse sobre o menu
"Cadastro", em seguida sobre a opção "Dados" e clique em postos de trabalho das empresas.

Clique em "Adicionar" para cadastrar postos de trabalho.

NOTA: Devem ser cadastrados os números de postos de trabalho gerados no período pelas
empresas incubadas e pelas empresas que graduaram no período. Os dados incluem os
novos postos de trabalho disponibilizados e os já existentes.

Postos de trabalho incubadora
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Para efetuar o cadastro de postos de trabalho da incubadora posicione o mouse sobre o menu
"Cadastro", em seguida sobre a opção "Dados" e clique em postos de trabalho da incubadora.

NOTA: Devem ser cadastrados os números de postos de trabalho gerados no período pela
incubadora. Os dados incluem os novos postos de trabalho disponibilizados e os já existentes.

Processo seletivo
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Para efetuar o cadastro de processo seletivo posicione o mouse sobre o menu "Cadastro", em
seguida sobre a opção "Dados" e clique em processo seletivo.

Clique em "Adicionar" para cadastrar um novo processo seletivo.

NOTA: Devem ser cadastrados os processos seletivos finalizados pela incubadora no período.

Produtos / Serviços
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Para efetuar o cadastro de produtos ou serviços posicione o mouse sobre o menu "Cadastro",
em seguida sobre a opção "Dados" e clique em produtos e serviços.

Clique em "Adicionar" para cadastrar um novo processo seletivo.

NOTA: Devem ser cadastrados os produtos ou serviços lançados no período pelas empresas
incubadas.

Recursos de projeto de fomento
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Para efetuar o cadastro de projeto de fomento posicione o mouse sobre o menu "Cadastro",
sobre a opção "Dados", em seguida sobre "Recursos" e clique em projeto de fomento.

Clique em "Adicionar" para cadastrar um novo projeto de fomento.

NOTA: Devem ser cadastrados os projetos de fomento submetidos pela incubadora no
período. Projetos cadastrados em outros períodos deverão ser complementados com as
respectivas informações sobre sua reprovação ou aprovação.

Recursos extraordinários
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Para efetuar o cadastro de recurso extraordinário posicione o mouse sobre o menu "Cadastro",
sobre a opção "Dados", em seguida sobre "Recursos" e clique em extraordinário.

Clique em "Adicionar" para cadastrar um novo recurso extraordinário.

NOTA: Devem ser cadastrados os recursos extraordinários arrecadados pela incubadora.
Como recurso extraordinário se entende patrocínios locais, vendas de serviços, e outras
receitas extraordinárias criadas pela incubadora.

Recursos tradicionais
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Para efetuar o cadastro de recursos tradicionais posicione o mouse sobre o menu "Cadastro",
sobre a opção "Dados", em seguida sobre "Recursos" e clique em tradicionais.

NOTA: Devem ser cadastrados os recursos tradicionais recebidos pela incubadora no período
divididos entre valor econômico e valor financeiro.

Treinamento
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Para efetuar o cadastro de treinamento posicione o mouse sobre o menu "Cadastro", em
seguida sobre a opção "Dados" e clique em treinamento.

Clique em "Adicionar" para cadastrar um novo treinamento.

NOTA: Devem ser cadastrados os treinamentos realizados, com apoio da incubadora, às
empresas incubadas. Qualquer treinamento, independente dos grupos de empresas que
participaram, deve ser informado.

Efetuar o fechamento do período
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Para efetuar o fechamento do período corrente posicione o mouse sobre o menu "Cadastro",
em seguida sobre a opção "Dados" e clique em fechamento do período.

NOTA: O fechamento só poderá ser efetuado após o último dia do período corrente.
Clique em "Confirmar fechamento do período XXX".

Clique em "Resumo do período" para visualizar o recibo de todos os dados cadastrados,
incluídos no fechamento.

NOTA: Após o fechamento os dados não estarão mais acessíveis para edição ao gerente da
incubadora. A correção de dados de períodos fechados pode ser feita somente pelo usuário
RMI através da opção retificar dados.

Avançando após o cadastro de dados
O gerente de cada incubadora pode visualizar o resumo dos dados cadastrados e deve efetuar
o fechamento do período até a data limite.
A data limite para o fechamento será o último dia do mês subseqüente ao período corrente.
• Efetuar o fechamento do período;

Alteração de dados cadastrais:
• Alterar os dados da incubadora;
• Alterar dados cadastrais;

Alterar dados da incubadora
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Para alterar os dados da incubadora posicione o mouse sobre o menu "Cadastro" e clique em
"Incubadora".

Altere os dados da incubadora e em seguida clique em "Salvar".

NOTA: uma incubadora só poderá tornar-se associada após ser graduada no processo de
incubação.

Alterar dados cadastrais
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Para alterar os dados cadastrais do usuário posicione o mouse sobre o menu "Alterar dados
cadastrais" e clique em "Dados cadastrais".

Altere os dados do gerente e em seguida clique em "Salvar".

Consultas:
•
•
•
•

Consultar empresas;
Consultar incubadoras;
Consultar indicadores;
Consultar e gerar relatório de dados;

