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manual de boas práticas 
da rede

É uma ferramenta que a Rede AGROINNCUBA 

disponibiliza aos negócios inovadores e às entidades de 

apoio ao empreendedor para facilitar a sua gestão, 

contribuindo assim para a sua consolidação e 

desenvolvimento.

Com este manual temos reunido uma série de exemplos 

e casos reais de boas-práticas em matéria de inovação e 

de gestão, extraídos tanto das incubadoras parceiras da 

rede, como das empresas incubadas. O objetivo é 

promover, guiar, inspirar novas iniciativas e, ao mesmo 

tempo, reforçar a importância do trabalho colaborativo.

Neste sentido, o manual divide-se em três secções 

atendendo a três medidas de interesse:

• Intercâmbio de boas-práticas para o desenvolvimento 

de novas metodologias para a geração, incubação e 

aceleração de projetos de âmbito agroalimentar.

• De�nição de mecanismos para a sensibilização e 

promoção da cultura empreendedora nas universidades 

e centros de geração de conhecimento. 

• Apresentação de casos de sucesso de startups e 

empresas inovadoras da órbita de AGROINNCUBA que 

possam ilustrar às startups mais iniciantes o caminho a 

seguir de maneira prática e concreta. 
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APRESENTAÇÃO
A criação e o apoio às startups inovadoras no sector agroalimentar é 
o principal objetivo da rede AGROINNCUBA, podendo a rede atuar como 
um fatorpara o desenvolvimento da nova economia ibero-americana. A 
rede nasce com o objetivo de melhorar os níveis de desenvolvimento e 
consolidação do tecido empresarial tecnológico neste sector e converter 
num mecanismo de criação de emprego, riqueza e bem-estar económico 
e social nas regiões participantes, sendo financiada pelo programa ibero-
americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (CYTED).

O programa CYTED aborda o sector agroalimentar desde uma perspetiva 
pluridisciplinar e heterogénea. No que diz respeito às temáticas 
abordadas, estão integradas as diferentes áreas em que se desenvolve 
atualmente o sector agroalimentar: desde a biotecnologia e as 
tecnologias da informação e a comunicação (TIC) até à energia e saúde, 
passando pela nutrição, o turismo e a gastronomia. E se atendemos ao 
perfil de seus integrantes, esta rede internacional está formada tanto 
por empreendedores como por gestores de incubadoras e de parques 
científicos, responsáveis por lhes dar suporte e acompanhamento. Este 
duplo valor converte a rede AGROINNCUBA num espaço de partilha de 
experiências que contribuem para o potenciar o conhecimento tanto 
no empreendedor, como nos profissionais de lhes prestam apoio. Deste 
intercâmbio de ideias nasce este manual de boas-práticas. Através da 
compilação de experiências e a síntese de conclusões gerais, esperamos 
poder contribuir para assegurar o futuro das empresas emergentes no 
sector bem como reforçar a capacidade das entidades parceiras para a 
prestação de serviços de acompanhamento de alto valor acrescentado 
a suas startups e spinoffs incubadas.

Com este manual temos reunido uma série de exemplos e casos reais 
de boas-práticas em matéria de inovação e de gestão, extraídos tanto 
das incubadoras parceiras da rede, como das empresas incubadas. O 
objetivo é promover, guiar, inspirar novas iniciativas e, ao mesmo tempo, 
reforçar a importância do trabalho colaborativo.

Neste sentido, o manual divide-se em três secções atendendo a três 
medidas de interesse:
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	Intercâmbio de boas-práticas para o desenvolvimento de novas 
metodologias para a geração, incubação e aceleração de projetos 
de âmbito agroalimentar, sempre desde uma perspetiva pluridiscipli-
nar. Neste capítulo apresenta-se a transferência de experiências de 
ecossistemas maduros a outros mais incipientes.

	Definição de mecanismos para a sensibilização e promoção da 
cultura empreendedora nas universidades e centros de geração 
de conhecimento. Através destas instituições e organismos melho-
rar-se-á a estratégia de colaboração público-privada para a cocriação 
de novos produtos e serviços inovadores.

	Apresentação de casos de sucesso de startups e empresas inova-
doras da órbita de AGROINNCUBA que possam ilustrar às startups 
mais iniciantes o caminho a seguir de maneira prática e concre-
ta . Os problemas que as novas empresas terão de resolver foram 
já resolvidos por empresas vizinhas que estão já num estado mais 
avançado, produzindo benefícios ou, ao menos, não precisando re-
cursos adicionais. O que mais pode aprender o que agora empreende 
é com o que já empreendeu.

Considera-se que estas propostas, a partir de duas perspetivas 
diferentes, podem contribuir de maneira decisiva para a diferenciação, 
o que seguramente melhorará o sucesso dos investimentos, facilitará a 
criação de novas empresas mais inovadoras e, em definitivo, repercutirá 
no desenvolvimento das regiões onde se desenvolve a agroalimentação 
nos próximos anos. Estes efeitos potenciar-se-ão ainda mais se à ação 
assinalada se lhe confere um carácter global.
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Seção 1: Boas Práticas

SERVIÇOS DE APOIO
AO EMPREENDEDOR

BOA PRÁTICA Nº 1: 
Aceleração de start-ups agrotech: 
Caso programa CropUp (INOVISA)

BOA PRÁTICA Nº 2: 
Inovação em empresas de setores tradicionais: 
Caso Laboratório de Inovação (PRUAB)

BOA PRÁTICA Nº 3: 
Modelo de gestão de uma incubadora de empresas no 
agronegócio: 
Caso UNICETec (FZEA-USP) 
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1. 

BOA PRÁTICA Nº1 

ACELERAÇÃO 
DE START-UPS 
AGROTECH

CASO: PROGRAMA 
cropUP - INOVISA 
(PORTUGAL)
Autor: Cristina Mota Capitão
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1.1. RESUMO 

cropUP é uma iniciativa única que está a ser construída à volta de 
soluções inovadoras e que tem como foco o sector agroalimentar e 
fl orestal. Congrega uma comunidade de empreendedores, startups, 
mentores, investidores, empresas e outras organizações, com o objetivo 
de implementar um ecossistema de inovação e de contribuir para a 
revolução tecnológica no sector agroalimentar e fl orestal em todo o 
mundo.

1.2. BOA PRÁTICA

Com o programa cropUP, empreendedores e startups que desenvolvem 
produtos e serviços inovadores para o sector agroalimentar e fl orestal 
têm a oportunidade de potenciar os seus negócios. 

Este programa dá acesso exclusivo à comunidade científi ca e à indústria, 
contactos com investidores, apoio nos processos de internacionalização, 
entre outros. As startups podem ainda ter um espaço de trabalho na 
INOVISA, uma incubadora de empresas em Lisboa.
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Independentemente do estádio de desenvolvimento, as startups podem 
benefi ciar do programa por terem um apoio customizado e ajustado às 
suas necessidades. Para tal, são identifi cadas as necessidades de cada 
startup, que selecionam atividades entre os seguintes temas:

	Apoio na estruturação e validação de modelo de negócio e estratégia 
empresarial

	Acesso à comunidade científi ca e à indústria

	Contacto com investidores e instituições fi nanceiras

	Apoio ao processo de internacionalização

	Apoio no desenho de produtos e serviços e da estratégia de comu-
nicação

	Apoio na promoção e comunicação das suas atividades

	Acesso a capacitação

	Apoio ao desenvolvimento de candidaturas a programas de incentivo

	Informação e acesso a eventos relevantes para as startups

	Apoio e aconselhamento legal

	Apoio para a proteção e valorização de direitos de propriedade inte-
lectual.

O programa desenrola-se ao longo de um ano, e é renovável todos os 
anos, até ao limite de três anos. Para cada edição do programa existe um 
período no qual as startups se podem candidatar, sendo selecionados 
entre oito e dez projetos em cada edição. 

Uma das características diferenciadoras do programa é a possibilidade 
de startups de todo o mundo poderem participar, já que a maioria 
das atividades são desenvolvidas on-line, através de ferramentas de 
comunicação por videoconferência. Esta opção permite às startups 
um menor investimento de deslocações para poderem participar no 
programa.
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Ao longo do período de realização do programa 
são desenvolvidas diversas atividades com 

o objetivo de trabalhar os temas do programa. 
Estas atividades incluem:

	Sessão de análise de necessidades: no início de cada edição do 
programa e de forma individual com cada startup, é realizada uma 
sessão onde se identifi cam as necessidades que cada startup tem 
de forma aprofundada, que o programa irá apoiar. É desenvolvido 
um mapa onde se espelham as atividades e os indicadores que irão 
permitir medir o resultado esperado para cada startup no âmbito do 
programa.

	Sessões “Lean Launch Pad”: de forma periódica são realizadas 
sessões de grupo (entre as diversas startups da comunidade cro-
pUP) onde se discute o modelo de negócio de cada startup e o seu 
desenvolvimento ao longo do programa. Utiliza-se a metodologia 
“LEAN startup” para este acompanhamento.

	Reuniões bilaterais: com base nas necessidades de cada startup, 
são agendadas reuniões bilaterais entre a startup e entidades ter-
ceiras, como potenciais clientes, parceiros, mentores, investidores, 
etc.

	Webinars: seminários on-line sobre diversos temas de interesse para 
as startups da comunidade cropUP.

	Atividades de promoção das startups: atividades diversas de pro-
moção em diversos canais de comunicação (ex.: artigos de opinião, 
notícias, presença em eventos, etc.).

	Atividades de networking: atividades diversas (on-line e presenciais), 
que visam potenciar a interação entre as entidades que fazem parte 
da comunidade cropUP.

A maioria das atividades descritas são potenciadas em momentos pré-
defi nidos do programa e ao longo do ano, denominados “cropUP weeks”.
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1.3. RESULTADOS

O programa cropUP iniciou-se em 2017 (com período de candidaturas 
entre Outubro e Dezembro de 2016) tendo já obtido os seguintes 
resultados nos primeiros seis meses de 2017:

	42 candidaturas de 24 países diferentes, recebidas na primeira 
edição

	8 startups apoiadas na primeira edição
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	30 parceiros envolvidos até ao momento

	2 webinars realizados até ao momento

	20 reuniões B2B realizadas até ao momento

	2 semanas cropUP realizadas até ao momento, com a realização de 
evento de netoworking presencial (“cropUP evening brunch”)

	apoio a duas startups no âmbito do programa com o parceiro IADE, 
para desenvolvimento de estratégias de comunicação

	16 sessões realizadas com as startups até ao momento
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	30 candidaturas de 17 países diferentes, recebidas na segunda 
edição

Existem ainda alguns resultados qualita� vos que devem ser refe-
ridos:
	Uma das startups apoiadas está atualmente envolvida num proces-

so de aquisição por parte de um grande grupo internacional.

	Uma das startups apoiadas está atualmente a submeter um proces-
so de proteção de direitos de propriedade intelectual do seu protó-
tipo.

	Quatro das startups apoiadas estão atualmente a iniciar os seus 
processos de internacionalização.

	Duas das startups apoiadas escreveram artigos de opinião num dos 
maiores portais media do sector agroalimentar em Portugal.

	Estão em curso três processos de parcerias no âmbito do programa: 
duas com o objetivo de potenciar a ida de algumas das startups do 
programa a ecossistemas de empreendedorismo mundiais (EUA e 
UK); uma com o objetivo de potenciar a ligação das startups a um 
programa de mentoring de uma Universidade de Gestão e Negócios 
portuguesa.

	O programa cropUP associou-se ao Agri Innovation Summit 2017, um 
grande evento de inovação europeu focado no sector agrícola, orga-
nizando o AIS 2017 STARTUP SHOWCASE.
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1.4. CONCLUSÕES E 
TRABALHO FUTURO 

A iniciativa cropUP tem-se mostrado muito 
relevante para potenciar o ecossistema de 

empreendedorismo e de startups agtech, tendo já conquistado 
resultados muito relevantes no curto período de existência. Assenta em 
vários fatores-chave que determinam o sucesso de programas desta 
natureza no apoio a startups de âmbito internacional, como sejam:

	Experiência a apoiar empreendedores e startups de todo o mundo

	Apoio em questões legais, de propriedade intelectual e de apoio ao 
landing de startups.

	Assente em tecnologia on-line, permitindo a participação de startups 
de todo o mundo

	Suportado por uma larga rede de parceiros e de contactos a nível 
internacional, em especial na Europa, África e América Latina

	Apoio em questões de marketing, promoção e visibilidade das star-
tups apoiadas

	Estrutura sólida em temas-chave para as startups

	Suportado por um ecossistema de empreendedorismo robusto, sen-
do Lisboa considerada uma das melhores cidades europeias para 
viver e iniciar uma startup

	Relações fortes com investidores com interesse e experiência no 
sector agroalimentar

Num futuro próximo, a iniciativa pretende ser uma referência internacional 
no apoio ao ecossistema de inovação agtech, uma vez que irá não 
só continuar a apoiar startups em todo o mundo que desenvolvem 
soluções inovadoras para o sector agroalimentar e fl orestal, como 
também começar a apoiar empresas deste sector a relacionarem-se 
com estas startups e a recorrerem a esta comunidade para inovarem 
de forma mais ágil e disruptiva.
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Referências Bibliográfi cas

www.cropupinitiative.com 
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2. 

BOA PRÁTICA Nº2

INOVAÇÃO EM 
EMPRESAS 
DE SETORES 
TRADICIONAIS

CASO LABORATORIO DE 
INNOVACIÓN - DORMITY.COM
PARC DE RECERCA UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
(ESPAÑA)
Autora: Julia Palma Sánchez
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2.1. RESUMO

O Laboratório de Inovação pretende ajudar a introduzir, de maneira 
simples e operativa, a inovação dentro das pequenas e médias empresas 
(PMEs) de setores tradicionais, a partir do conhecimento gerado nos 
centros de pesquisa da Esfera da Universidade Autônoma de Barcelona 
(UAB). 

Trata-se de um programa que pretende detectar e promover a geração 
de oportunidades de inovação às PMEs através de uma análise e estudo 
específi co das necessidades tecnológicas e de inovação que têm a fi m 
da elaboração de um projeto de colaboração.

2.2. RESULTADOS

Dormity.com e o Parque Tecnológico da UAB criam soluções inovadoras 
para o descanso

No contexto do Laboratório de Inovação a empresa Dormity.com, 
dedicada à fabricação e venda de artigos para o descanso, tem 
trabalhado com o Parque Tecnológico da UAB para colocar em atividade 
um projeto de pesquisa e desenvolvimento que combina a visão por 
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computador, a eletrônica e a fi sioterapia com o objetivo de obter um 
sistema de computação que lhe permita desenhar e fabricar colchões 
personalizados para seus clientes.

O projeto consistiu em desenhar um sistema que, a partir da análise 
antropométrica da pessoa, obtida através de uma manta com sensores 
de pressão, permitisse à empresa recomendar o colchão que facilitasse 
um melhor descanso e o não agravamento de algumas das patologias 
físicas leves mais comuns. 

O projeto teve uma duração de um ano e meio e no estudo clínico 
participaram uma amostra de duzentos pacientes. A primeira fase esteve 
a cargo do Serviço Universitário de Pesquisa em Fisioterapia (SURF) 
e consistiu no estudo de casos clínicos sobre diferentes grupos de 
pessoas que permitissem determinar diferentes categorias, em função 
de altura, peso, distância entre ombros, bacia, calcanhares, etc., para 
recomendar, na sequência, a melhor tipologia de colchão. Assim, buscou-
se estabelecer os critérios e parâmetros que deveriam ser considerados 
para a recomendação posterior do colchão adequado.

A seguinte fase consistiria no desenho de um software que, a partir do 
mapeamento de informações dos indivíduos, recomendasse, de forma 
automática, o tipo de colchão ideal para o cliente.

2.3. CONCLUSÕES E ATIVIDADES FUTURAS

Executou-se o projeto durante 2014 e 2015, realizando-se o estudo 
fi sioterapêutico e um protótipo para aconselhamento do tipo de 
colchão demandado, mediante tecnologias computacionais aliadas 
ao desenvolvimento de sensores de pressão. Na sequência, houve 
uma continuação da pesquisa para realizar um produto executável 
comercialmente para a venda direta com os clientes, adaptando-se o 
software aos requerimentos da empresa e desenvolvendo-se uma 
cobertura sensorial integrada ao sistema de recomendação. O resultado 
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fi nal foram 10 sistemas implementados nas 
lojas da empresa, com mais desenvolvimentos 

em produção.

Mais Informações: 

 

https://dormity.com/sistema-kynexa/ 
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3. 

BOA PRÁTICA Nº3 

MODELO DE GESTÃO 
DE UMA INCUBADORA 
DE EMPRESAS NO 
AGRONEGÓCIO

CASO UNICETec 
(regulamento interno) 
UNICETec - UNIVERSIDAD DE SAO PAULO (BRASIL)
Autores: Celso da Costa Carrer y Marcelo M. De Luca de O. 
Ribeiro
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3.1. RESUMO

3.1.1. Antecedentes

A UNITec – Incubadora de Empresas do Agronegócio de Pirassununga 
nasceu da iniciativa de um laboratório didático na área de gestão e 
empreendedorismo do grupo de professores reunidos no grupo 
de trabalho denominado Centro de Inovação, Empreendedorismo e 
Extensão Universitária (UNICETEX) sob a coordenação dos Profs. Drs. 
Celso da Costa Carrer e Marcelo Machado De Luca de Oliveira Ribeiro, 
da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade 
de São Paulo. A FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, 
a Prefeitura do Campus Fernando Costa da USP e a Prefeitura Municipal 
de Pirassununga são parceiras neste projeto que se propõe a oferecer 
espaço físico e apoio logístico de pessoal especializado e laboratórios 
para desenvolvimento tecnológico a futuros empreendimentos e 
projetos.

Tem como meta difundir a cultura empreendedora na região e aumentar 
o intercâmbio do comércio regional, fortalecendo a área comercial das 
empresas residentes. O empreendimento busca ampliar sua capacidade 
de atendimento, através da implementação de novos programas e 



38 Apoio ao empreendedor

aumento da oferta de serviços com o aumento de módulos para incubação 
de novas empresas, e para tanto espera encontrar investimentos junto 
aos parceiros, para a consecução de seus objetivos.

Visa ainda, instituir no Campus de Pirassununga da USP, um espaço 
para otimização dos serviços de extensão e difusão das instituições 
participantes, que com a implantação da Incubadora de Empresas 
de base tecnológica possibilita a ação de desenvolvimento de rede 
de cooperação aos empreendedores de natureza regional junto ao 
ambiente acadêmico. Ao mesmo tempo, a UNITec se constituiu neste 
período como o embrião do futuro Parque Tecnológico de Pirassununga.

3.1.2. Defi nição da Incubadora

A UNITec pretende fazer com que os conhecimentos acadêmicos 
produzidos nas Unidades instaladas no Campus da USP de Pirassununga 
possam se refl etir em práticas tecnológicas que construam negócios 
com a conseqüente geração de empregos e renda.

Funcionando como um centro de capacitação em empreendedorismo 
para recursos humanos, desenvolve visão empreendedora na 
comunidade acadêmica e no ambiente empresarial, na região da cidade 
de Pirassununga e que englobam o agronegócio e de gestão de negócios 
além de oportunizar interações empresa/universidade. Apoia também 
empresas para desenvolver processos de inovação nos seus produtos 
ou serviços.

A Incubadora conta com prédio cedido pela Prefeitura do Campus 
Fernando Costa da USP de Pirassununga (PCFC-P) e oferece aos futuros 
empreendedores também espaço físico para instalação das empresas.

Embora muito jovem, a UNITec (que se organizou em 2008) já graduou 
até o momento 5 empresas, além da residência de mais 3 e 10 projetos 
de empresas em pré- incubação. 
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3.1.3. Missão

O Centro de Inovação, Empreendedorismo e 
Extensão Universitária (UNICETEX) visa estruturar 

um espaço de integração de natureza empreendedora 
com a formação de um Centro Empresarial nascente voltado para a 
busca de vantagens competitivas de natureza tecnológica, além de 
estimular a formação de uma rede de cooperação para tratar questões 
de propriedade intelectual, marcas e patentes, capacitação de recursos 
humanos na área de negócios e desenvolvimento tecnológico junto ao 
Campus da USP de Pirassununga. O UNICETEX apresenta subprojetos 
de pesquisa e extensão que melhoram a interação dos conhecimentos 
gerados na Universidade para o estimulo de capacitação e ambiente 
favorável para os agentes sócio-econômicos da sociedade do entorno 
de Pirassununga e para todos os parceiros interessados em desenvolver 
uma mudança de postura empreendedora a fi m de provocar um Pólo de 
desenvolvimento sustentável para toda a região.

3.1.4. Visão

Ser considerada como uma incubadora referência no repasse de 
conhecimento de novas tecnologias nas áreas de agronegócios e 
alimentos voltados à micro e pequena empresas no estado de São 
Paulo, através da formação do pensamento empreendedor.
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3.1.5. Instituições Participantes

FUSP - Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo 

Entidade Gestora a FUSP tem por objetivo 
precípuo proporcionar à Universidade de São 
Paulo - USP, dentro de suas possibilidades, 
meios necessários à adequada mobilização de 

recursos humanos e materiais para o atendimento das fi nalidades de 
ensino, pesquisa e extensão. A FUSP oferece os serviços de gestão 
fi nanceira defi nida em instrumento ativo junto ao UNICETEX/FZEA/USP.

USP – Universidade de São Paulo

Instituição de reconhecimento internacional, 
através de suas Unidades presentes no 
Campus da USP de Pirassununga com os 
cursos da Faculdade de Zootecnia e Engenharia 
de Alimentos - FZEA (Zootecnia, Engenharia de 
Alimentos, Engenharia de Biossistemas e 

Medicina Veterinária) e da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
- FMVZ (Medicina Veterinária) podem oferecer linhas de pesquisa para 
desenvolvimento de novos produtos e spin-off s em seus laboratórios. A 
USP cede recursos humanos para a atuação da Incubadora e seus 
alunos são potenciais empreendedores para a região. A USP contribui 
com recursos econômicos, físicos e humanos.

Prefeitura Municipal de Pirassununga 

Tem como objetivo garantir o pleno desenvolvimento das 
funções sociais e econômicas do município, sendo 
responsável pelo desenvolvimento de programas que 
garantam o crescimento harmônico e participativo de 
Pirassununga, como o Plano Diretor, o Plano Plurianual, 
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Orçamento Comunitário e apoio à Incubadora. 
Atua como parceiro institucional e conta com a 

UNITec como embrião de seu futuro Parque 
Tecnológico.

SEBRAE-SP - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 
São Paulo

O SEBRAE/SP, através do seu escritório regional de 
São Carlos, constitui-se parceiro indispensável para 
o alcance dos objetivos do Projeto, pois a 
comunidade de empresas incubadas necessita de 
apoio de gestão especializada, orientação na 
formatação de planos de negócios bem sucedidos 

e apoio fi nanceiro para a operacionalização das ações.

AUSPIN – Agência USP de Inovação 

Entidade ligada à Pró-Reitoria de Pesquisa da 
Universidade de São Paulo que tem por objetivo 
precípuo proporcionar adequada mobilização de 
recursos humanos e materiais para o atendimento 
das fi nalidades de Inovação e Empreendedorismo. A 
AUSPIN oferece os serviços de apoio à propriedade 

intelectual e a organização do movimento de registro de patentes, entre 
outros. No futuro poderá realizar ações mais diretas vinculadas à própria 
gestão da UNITec.

Rede CYTED Agroinncuba

A UNITec ingressou recentemente na Rede 
CYTED Íbero americana de Incubadoras de 
Empresas Agroalimentares - Agroinncuba – 
que tem como objetivo geral melhorar os 
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níveis de desenvolvimento do ecossistema inovador e tecnológico deste 
setor de negócios. Com isso, estabelece novo mecanismo internacional 
de criação de emprego, riqueza e bem-estar econômico nas regiões 
participantes e reforçando especifi camente a capacidade das entidades 
sociais para a prestação de serviços de apoio de alto valor acrescentado 
para as suas startups e spinoff s incubadas. A Rede Agroinncuba 
consiste dos Parques Científi cos da Universitat de València e da 
Universidad Autónoma de Barcelona (Espanha); Inovisa (Portugal); a 
Incubadora Minerva da Universidad Nacional de la Plata (Argentina); 
Incubatec da Universidad de la Frontera (Chile); a Incubadora do 
Agronegócio de Pirassununga UNITec/USP (Brasil); o Parque Biopacífi co 
e o Centro para Educação Inovadora da Universidad Autónoma de 
Occidente (Colombia) e o Centro Prehndo da Universidad Técnica 
Particular de Loja (Ecuador).

Innobench

O UNICETEX/UNITec recentemente estabeleceu 
parceria com a empresa InnoBench com o objetivo 
geral de melhorar o atendimento das demandas de 
desenvolvimento do ecossistema inovador e 
tecnológico do setor alvo da Incubadora. Com isso, 
estão previstas ações de qualifi cação na área de 
formação empreendedora e interação com empresas 

públicas e privadas que possa estimular a criação de programas de 
apoio aos empreendedores participantes da Incubadora. Um dos 
primeiros programas lançados foi o “Ideas for Zootec – IFZ” que teve sua 
primeira fase durante o Congresso Brasileiro de Zootecnia (ZOOTEC 
2017).
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3.1.6. Matriz SWOT da UNICETec

Análise do ambiente externo 

AMBIENTE EXTERNO 

Oportunidades:

	Empreendedores qualifi cados, com interesse em iniciar negócio 
próprio;

	Ambiente acadêmico e centro de pesquisa favorável ao desenvolvi-
mento de novos negócios;

	Falta de cursos de curta duração sobre empreendedorismo na cida-
de;.

	Localização estratégica;

	Proximidade de centros tecnológicos e incubadoras temáticas de 
sucesso consolidadas.

Ameaças:

	Excesso de expectativa em relação ao movimento de incubadoras, 
trazendo cobranças externas e de auto-sustentação fi nanceira;

	Incerteza de aporte fi nanceiro de parceiros no longo prazo;

	Dependência externa: necessidade de relacionamento com poderes 
públicos, sujeito a alterações;

	Falta de garantias de linhas de crédito no longo prazo;

	 Aparecimento de outra Incubadora na região, prestando o mesmo 
tipo de serviço.
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Análise do ambiente interno 

AMBIENTE INTERNO

Forças

	Infra-estrutura e serviços de qualidade;

	Equipe qualifi cada e parceiros reconhecidamente interessados;

	Forte apoio técnico/gerencial às empresas incubadas.
Debilidades

	 Ausência de serviços fi nanceiros que disponibilizem ou detectem 
opções de aporte de capital para o crescimento das empresas incu-
badas;

	Inadequação das instalações;

	Falta de recursos para manutenção e expansão.

1 .6 .3 Fatores críticos de sucesso 

Após o cruzamento de dados da análise ambiental, identifi caram-se os 
seguintes fatores, na ausência dos quais o empreendimento poderá ser 
comprometido:

	Divulgação adequada da Incubadora mostrando claramente os ser-
viços oferecidos;

	Buscar fontes alternativas de fi nanciamento e autonomia fi nanceira, 
gerando soluções para a longevidade do empreendimento;

	Apoio das entidades parceiras gestoras – a Incubadora não é au-
to-sufi ciente fi nanceiramente, e para tanto conta com o apoio das 
entidades parceiras. Assim, o aumento ou redução do apoio é fator 
decisivo para o sucesso do empreendimento;

	Atender o empresário com informações consistentes é outro diferen-
cial do serviço prestado pela incubadora às empresas incubadas. O 
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gerenciamento de um banco de dados com 
informações pertinentes aos negócios da re-

gião deverá ser decisivo para o sucesso da in-
cubadora;

	 Manter um programa constante de capacitação em-
presarial por meio do oferecimento de cursos, consultoria e apoio 
institucional junto às empresas incubadas; promover a integração 
entre as empresas, a Incubadora e a comunidade regional;

	Provocar o espírito empreendedor e o surgimento de novos empreen-
dimentos;

	Critérios técnicos de contratação rigorosos para contratação de em-
presa de gerenciamento.

Para o fortalecimento dos fatores críticos de sucesso a estratégia adotada 
parte da implementação do proposto nas metas com capacitação pelos 
parceiros SEBRAE/SP, InnoBench e UNICETEX - Gestora da Incubadora.

3.1.7. Objetivos e Metas

Objetivos 

	 Desenvolver a capacitação tecnológica e empresarial da região;

	 Auxiliar no desenvolvimento de novas empresas na cidade de Piras-
sununga;

	 Promover a formação de um pensamento empreendedor da região;

	 Criar e manter condições para a instalação de empresas incubadas;

	 Graduar 5 empresas de sucesso até 2018;

	 Garantir as condições para atração de projetos de qualidade;

	 Buscar interação internacional através das Redes Emprendia e 
CYTED Agroinncuba

	 Buscar a auto-sustentação da Incubadora.



46 Apoio ao empreendedor

Metas

	Promover a capacitação tecnológica e administra� va através de pro-
grama de treinamento mensal aos empreendedores apoiados pela 
UNITec. Capacitar 50 pessoas até dezembro/2018.

	 Promover o empreendedorismo através de um programa de treina-
mento mensal e consultoria con� nua às micro e pequenas empre-
sas. Treinar 14 empreendedores até dezembro/2018.

	Desenvolver novas empresas na cidade de Pirassununga, fomentan-
do com isto a geração de novos postos de trabalho. Graduar 2 em-
presas por ano, a par� r de julho/2018.

	 Integrar as empresas residentes no comércio regional, promovendo 
palestras e rodadas de negócios com as grandes empresas da re-
gião. Promover um evento por trimestre a par� r de julho/2008.

	 Implantar programa anual de capacitação dos execu� vos das em-
presas incubadas, contendo cursos relacionados à gestão de peque-
nas empresas. Prazo: Dezembro/08.

	 Promover parcerias com grandes empresas privadas, para captação 
de recursos através de apoio a estas com projetos a preços atra� vos.

3.1.8. Estrutura legal

A UNITec é um projeto gerenciado pelo UNICETEX/ZEB/FZEA/USP, 
com apoio da FUSP e demais parceiros. Sua atividade obedece a um 
Regimento Interno e Termo de Adesão, devidamente assinado entre a 
empresa residente e o UNICETEX.
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3.1.9. Espaço físico e instalações

Espaço demandado para o UNICETEX – UNITec 
hoje:

	1 sala para recepção/secretaria (uso comum);

	1 sala de reuniões e ou treinamento em pequena escala (uso comum);

	1 sala para a Agência USP de Inovação, a TECHNALL BR, o GEAGRO 
e o SEBRAE; 1 sala para a Qualimentos Jr. e a Zoot Jr. (sede admi-
nistrativa);

	1 sala para instalação do Hotel de Projetos (uso compartilhado das 
empresas a serem incubadas com capacidade para 10 projetos).

Espaço para uso comum:

	1 área de serviços de copa/cozinha/despensa para atendimento de 
eventos; 1 sanitário masculino;

	1 sanitário feminino.

Atualmente, a UNITec está capacitada a oferecer assistência técnica, 
administrativa e gerencial necessários à criação e consolidação de 
empreendimentos ou empresas, através de consultoria, assessorias, 
cursos e palestras nas áreas de Empreendedorismo e Planos de Negócio. 
Com a ampliação da Incubadora será possível a reestruturação da área 
administrativa e a conseqüente implementação da sala multimeios para 
treinamento, um extenso programa de treinamento será implementado, 
não só para atender às empresas residentes, mas também aberto 
às empresas da região, onde se inclui principalmente as empresas já 
graduadas.
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3.2. BOA PRÁTICA

3.2.1. Ambiente econômico e taxas

A UNITec está localizada às margens da Via Anhanguera , no eixo Campinas 
/Ribeirão Preto, região que apresenta grandes índices de desenvolvimento 
do Estado de São Paulo, atendendo mais especifi camente as cidades de 
Pirassununga, Leme, Porto Ferreira, Analândia, Descalvado, Santa Cruz 
das Palmeiras e Santa Cruz da Conceição.

Pirassununga é município caracterizado por uma das maiores 
populações da região e é o município com maior Produto Interno Bruto 
(PIB). Possui uma forte dinâmica agroindustrial, combinando, de forma 
equilibrada e bem desenvolvida, uma somatória expressiva dos valores 
agregados dos três setores da economia representados. Resulta dessa 
dinâmica econômica, a maior carga de arrecadação de impostos dos 
municípios analisados. É preciso salientar, no entanto, que a maior parte 
da arrecadação de impostos advém de empresas do agro negócio de 
grande porte e médio da região.

A Incubadora está apta a incubar empresas de base tecnológica e 
tematicamente ligadas ou não ao agronegócio. A estratégia de preços de 
serviços da UNITec implica em grande preocupação com a acessibilidade 
do público alvo.

Assim, a taxa de serviços por parte das empresas residentes é muito 
próxima do valor de R$ 25,00/metro quadrado/mês com um mínimo de 
R$ 400,00.

Dessa forma, a Incubadora sinaliza com clareza a característica de 
empreendedor que constitui seu público alvo, ou seja, aquele que 
reconhece os esforços da comunidade e de suas instituições e procura, 
desde o início, colaborar para seu crescimento.
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Reestruturação e governança

Recentemente a UNITec redirecionou junto a 
USP seus aspectos de governança e regras de 

funcionamento a seguir descritas no novo modelo 
de Regimento Interno que descreve todas as práticas para a boa 
consecução do processo de incubação em suas dependências.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1º - A UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de 
Pirassununga (Incubadora- Escola de base tecnológica e social), para 
empresas inovadoras de base tecnológica e social, se regerá por este 
Regimento Interno e funcionará em área da Universidade especialmente 
afetada para esse fi m, na Av. Duque de Caxias Norte, 225, Campus 
Universitário da USP, Pirassununga, SP – CEP 13.635-900.

Artigo 2º - O objetivo geral da UNITec – Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga é contribuir por meio do apoio gerencial, da 
orientação para a busca de recursos fi nanceiros e, ainda, de orientação 
mercadológica e de formação de recursos humanos para criação e 
desenvolvimento de empresas nas áreas de inovação tecnológica e 
inovação social no Município de Pirassununga e região.

§ 1º - As atividades de incubação de empresas devem se realizar em 
estreita articulação com os objetivos de pesquisa, extensão e ensino 
da Universidade, em especial aqueles relacionados à educação para o 
empreendedorismo.

§ 2º - O Conselho Superior da Agência USP de Inovação apreciará o 
relatório anual de atividades da UNITec – Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga, avaliando, entre outros aspectos, a 
adequação do cumprimento do disposto no § 1°.
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§ 3º - A incubadora não proverá recursos fi nanceiros ou humanos para as 
empresas incubadas, sendo cada uma responsável por buscá-los, ainda 
que sob orientação da UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de 
Pirassununga.

CAPÍTULO II
Da Estrutura da Incubadora

Artigo 3º - A UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de 
Pirassununga tem a seguinte estrutura organizacional:

I - Conselho de Direção Estratégica; 

II - Comitê de Acompanhamento; e 

III - Entidade Gestora.

SEÇÃO I
Do Conselho de Direção Estratégica

Artigo 4º - O Conselho de Direção Estratégica (CONSELHO) é órgão 
colegiado deliberativo, com a seguinte composição:

I Membros representantes da USP:

a  o Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo;

b  o Pró-Reitor de Cultura e Extensão Universitária da Universida-
de de São Paulo;

c  o Coordenador da Agência USP de Inovação;

d  o Diretor da FZEA;

e  Diretor(es) da(s) outra(s) Unidade(s) participante(s) do Campus 
da USP de Pirassununga, conforme decisão do Conselho Su-
perior da Agência USP de Inovação;

f  o Prefeito do Campus de Pirassununga da USP;
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g  dois representantes dos docentes das 
Unidades participantes, sendo um necessaria-

mente da FZEA; e

II - membros representantes de entidades 
externas:

a o representante designado pelo Prefeito Municipal de Piras-
sununga;

b o representante designado pelo Presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Pirassununga (ACIP).

Foto: Vista atual da ala norte da UNItec (já em funcionamento)
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§ 1º - Os membros das alíneas "a" a "f" do inciso I poderão designar 
representantes, necessariamente com os respectivos suplentes.

§ 2º - O Conselho Superior da Agência USP de Inovação aprovará a 
participação das Unidades interessadas na UNITec – Incubadora de 
Empresas Inovadoras de Pirassununga.

§ 3º - A Presidência do CONSELHO deverá ser exercida de forma 
alternada entre o Pró-Reitor de Pesquisa e o Pró-Reitor de Cultura e 
Extensão Universitária ou seus respectivos representantes por eles 
designados, conforme o § 1º.

§ 4º - O Vice-Presidente do CONSELHO será o Diretor da FZEA ou o 
representante por ele designado, conforme o § 1º.

§ 5º - Os membros referidos na alínea "g" do inciso I exercerão mandato 
de 4 (quatro) anos, vedada a recondução.

§ 6º - Os membros do inciso II terão suplentes, designados segundo o 
mesmo procedimento adotado para os titulares.

§ 7º - Cabe aos suplentes substituir os titulares em suas faltas e 
impedimentos.

§ 8º - No caso de sucessão ou nova designação dos membros das 
alíneas "a" a "f" do inciso I, os representantes e respectivos suplentes, 
designados conforme o § 1º, deverão ter seus nomes confi rmados ou 
substituídos por novas designações.

§ 9º - É vedado que o titular ou suplente indicado para compor o CONSELHO 
tenha ou venha a ter qualquer tipo de vínculo, direto ou indireto, com as 
Entidades Gestoras ou qualquer participação, como sócio, acionista ou 
qualquer outra, nas empresas instaladas na Incubadora.

Artigo 5º - Compete ao CONSELHO:

I cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno e as suas 
decisões;
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II selecionar, observados os princípios jurídi-
cos, as características específi cas da região 

e a legislação aplicável, uma organização sem 
fi ns lucrativos para atuar como Entidade Gestora 

da UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras 
de Pirassununga, defi nindo sua forma de atuação, acompanhamen-
to e prestação de contas, que serão formalizadas em instrumento 
jurídico adequado, fi rmado com a UNITec – Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga;

III aprovar as diretrizes, critérios e respectivos editais de seleção de 
empresas para incubação, que poderão ser propostos pela Entidade 
Gestora;

IV aprovar os resultados do processo seletivo, realizado com apoio da 
Entidade Gestora;

V analisar e aprovar o Planejamento Estratégico e o Plano de Trabalho 
proposto pela Entidade Gestora, de acordo com o ajuste fi rmado nos 
termos do inciso II;

VI aprovar relatório anual de atividades, destacando os aspectos re-
feridos no artigo 2°, § 1°, para apreciação do Conselho Superior da 
Agência USP de Inovação;

VII analisar a necessidade de recursos humanos relacionados à UNITec 
– Incubadora de Empresas Inovadoras de Pirassununga e pleitear 
a sua provisão junto às instâncias competentes das instituições 
envolvidas;

VIII planejar ações que visem ao desenvolvimento e crescimento da 
UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de Pirassununga;

IX aprovar normas, critérios e outras propostas julgadas necessárias à 
condução das atividades de incubação;

X decidir os processos de desligamento das empresas; e

XI decidir sobre casos omissos relacionados à UNITec – Incubadora de 
Empresas Inovadoras de Pirassununga.
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§ 1º - O CONSELHO deverá estabelecer critérios e indicadores para 
avaliação do desempenho da Entidade Gestora, cabendo a esta o 
fornecimento regular das informações necessárias e ao Comitê de 
Acompanhamento a sua apuração e apresentação ao CONSELHO, 
sempre que solicitado.

§ 2º - O planejamento da Entidade Gestora e o plano de trabalho anual 
deverão explicitar os dados relativos à execução física, orçamentária 
e fi nanceira, em documentos orientados pela transparência da gestão 
fi scal, passíveis de divulgação ampla, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público, compreendendo também as prestações de contas.

§ 3º - A apreciação das contas anuais da Entidade Gestora pelo 
CONSELHO deverá ser subsidiada por relatório de auditoria independente, 
especialmente contratada.

§ 4º - O CONSELHO poderá constituir comissões para atividades 
específi cas, tais como a seleção de empresas, defi nindo os procedimentos 
em cada caso, observados o Regimento Interno e a legislação pertinente.

Artigo 6º - Compete ao Presidente:

I dirigir as atividades do CONSELHO, observando e fazendo cumprir 
as suas decisões e as normas deste Regimento Interno;

II convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do CON-
SELHO;

III encaminhar planos, decisões e propostas aprovadas pelo CONSEL-
HO à Entidade Gestora da UNITec – Incubadora de Empresas Inova-
doras de Pirassununga e ao Comitê de Acompanhamento; e

IV executar ações, aprovadas pelo CONSELHO, para a captação de 
recursos e desenvolvimento da UNITec – Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga.

Artigo 7º - Compete ao Vice-Presidente cumprir as funções 
administrativas ligadas ao bom funcionamento das reuniões do 
CONSELHO, especialmente:
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I substituir o Presidente em suas ausên-
cias e impedimentos;

II auxiliar nas atribuições do Presidente; e

III realizar atividades especifi cadas pelo Presidente 
ou pelo CONSELHO.

SEÇÃO II
Do Comitê de Acompanhamento

Artigo 8º - O Comitê de Acompanhamento (COMITÊ) apoiará o 
acompanhamento, supervisão e fi scalização das atividades e resultados 
da Entidade Gestora da Incubadora, sendo composto da seguinte 
maneira:

I um representante da Agência USP de Inovação, designado pelo seu 
Coordenador; 

II um representante da FZEA, designado pelo Diretor;

III do Gerente do Escritório Regional de São Carlos do SEBRAE/SP, ou 
seu representante designado;

§ 1º - O COMITÊ ainda poderá contar com o apoio de representantes 
locais indicados pela Agência USP de Inovação e pelo Diretor da FZEA 
para acompanhar a operação da INCUBADORA e facilitar a comunicação 
de seus membros com os integrantes do CONSELHO.

§ 2º - Os membros referidos do COMITÊ exercerão mandato de 4 (quatro) 
anos, vedada a recondução.

Artigo 9º - Cabe ao COMITÊ o acompanhamento e fi scalização das 
atividades e resultados da Entidade Gestora da Incubadora, conforme 
defi nidos no seu Programa de Trabalho, e especialmente:

I acompanhar a seleção de empresas para incubação e a execução 
de seus Planos de Negócios;

II acompanhar a atuação da Entidade Gestora, elaborando pareceres, 
relatórios e informações para o CONSELHO;
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III propor ações que visem a auxiliar o desenvolvimento da Incubadora; 
e 

IV assessorar o CONSELHO nos assuntos de sua atribuição.

§ 1º - O COMITÊ se reunirá sempre que necessário e prestará informações, 
quando solicitado, ao CONSELHO.

§ 2º - O COMITÊ, quando considerar necessário, poderá solicitar o apoio 
e a análise de consultores ad hoc, sem remuneração.

SEÇÃO III
Da Entidade Gestora

Artigo 10 - A Entidade GESTORA responderá pelas atividades executivas, 
administrativas, operacionais e fi nanceiras da UNITec – Incubadora de 
Empresas Inovadoras de Pirassununga, cabendo-lhe fazer cumprir o 
ajuste fi rmado nos termos do inciso II do artigo 5º e, cumulativamente, 
as decisões, diretrizes e normas estabelecidas pelo CONSELHO.

§ 1º - A GESTORA deve dispor de equipe técnico-administrativa compatível 
(própria ou terceirizada) e em condições de executar as atividades 
aprovadas pelo CONSELHO, conforme defi nido no Programa de Trabalho.

§ 2º - A GESTORA deve conduzir suas atividades de incubação de 
empresas em estreita articulação com os objetivos de pesquisa, 
extensão e ensino da Universidade, em especial aqueles relacionados à 
educação para o empreendedorismo, constituindo-se para tanto como 
um laboratório didático na área de atuação da UNITec – Incubadora de 
Empresas Inovadoras de Pirassununga.

Artigo 11 - Compete à GESTORA da UNITec – Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga:

I elaborar o Planejamento Estratégico e seu Programa de Trabalho, na 
forma do ajuste fi rmado, a ser submetido ao CONSELHO;
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II  realizar a cobrança de serviços realizados 
pela GESTORA OPERACIONAL junto às em-

presas incubadas ou pré-incubadas da UNITec 
– Incubadora de Empresas Inovadoras de Piras-

sununga, conforme instrumento institucional e le-
galmente concebido nas instâncias internas da USP;

III manter em dia o fl uxo fi nanceiro de pagamentos de taxas e impos-
tos conforme instrumento institucional e legalmente concebido com 
base na legislação vigente;

IV disponibilizar ao CONSELHO todas as informações de natureza fi -
nanceira solicitadas bem como assessorar seus membros em re-
lação à situação de recursos da UNITec – Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga;

V submeter à apreciação do CONSELHO suas necessidades e reivindi-
cações;

VI constituir e manter atualizado um banco de dados sobre o fl uxo 
fi nanceiro e pagamentos realizados;

VII elaborar normas, critérios e outras propostas julgadas necessárias 
à gestão executiva e operacional da UNITec – Incubadora de Empre-
sas Inovadoras de Pirassununga, submetendo- as à apreciação do 
CONSELHO;

VIII apoiar o processo de seleção de empresas, nas fases de pré-incu-
bação e incubação, de acordo com as diretrizes e critérios apro-
vados pelo CONSELHO, organizando minutas  de editais, planilhas 
de análise dos projetos, roteiros de verifi cação de documentos e 
demais providências demandadas;

IX identifi car e propor atividades de PD&I realizadas na USP e deman-
dadas pelas empresas incubadas e pré-incubadas ou de interesse 
potencial para desenvolvimento e exploração comercial por elas, 
bem como, reciprocamente, apontar atividades de P&D&I realizadas 
pelas empresas incubadas e pré-incubadas com possível relevância 
para os grupos de pesquisa da USP;
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X apoiar e orientar as empresas incubadas e pré-incubadas nos seus 
projetos em parceria com as Unidades da USP, inclusive nos trâmi-
tes internos para a elaboração de convênios e contratos, observada 
a legislação específi ca;

XI apoiar as empresas incubadas e pré-incubadas, visando assegurar a 
realização dos objetivos e das metas estabelecidas nos seus Planos 
de Negócios;

XII disponibilizar ao CONSELHO todas as informações solicitadas bem 
como assessorar seus membros durante as visitas de acompanha-
mento às instalações da UNITec – Incubadora de Empresas Inovado-
ras de Pirassununga e das empresas incubadas e pré-incubadas;

XIII gerenciar o espaço físico da UNITec – Incubadora de Empresas Ino-
vadoras de Pirassununga;

XIV submeter à apreciação do CONSELHO suas necessidades e reivindi-
cações, bem como as das empresas incubadas e pré-incubadas; e,

XV constituir e manter atualizado um banco de dados sobre as empre-
sas incubadas e pré- incubadas, em especial sobre o desenvolvimen-
to de suas atividades e resultados. 

§ 1º - a GESTORA poderá ser convocada pelo CONSELHO ou pelo COMITÊ, 
a qualquer tempo, para informar e esclarecer sobre a execução de suas 
atividades.

§ 2º - É vedado à GESTORA exercer poder decisório sobre o patrimônio 
da Universidade.

Artigo 12 - Constituem obrigações da GESTORA:

I Uma vez apoiada pela USP em todas as suas instâncias, colocar à 
disposição das empresas incubadas e pré-incubadas, para uso indi-
vidualizado ou coletivo, a área permitida, para uso nos termos da le-
gislação pertinente, das normas da Universidade e das disposições 
do edital; 

II prestar os serviços básicos descritos neste Regimento Interno;
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III  promover, por meio de seu portal eletrôni-
co, a divulgação de informações de interesse 

da UNITec – Incubadora de Empresas Inovado-
ras de Pirassununga e das empresas incubadas 

e pré-incubadas;

IV promover, junto às empresas incubadas, a divulgação de infor-
mações quanto aos aspectos relacionados à propriedade intelec-
tual, por meio da realização de seminários de sensibilização, divul-
gação e esclarecimento;

V propor ao CONSELHO o Termo de Adesão à UNITec – Incubadora 
de Empresas Inovadoras de Pirassununga, assim como os valores 
da respectiva Taxa de Adesão à UNITec – Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga, a ser paga mensalmente pelas em-
presas ou empreendimentos incubados, conforme a modalidade de 
incubação, reajustada a cada ano, com base no IGPM ou índice que 
vier a ser estabelecido;

VI responsabilizar-se pela cobrança a fi m de salvaguardar o recebimen-
to das Taxa de Adesão e manutenção, por meio de boleto bancário 
ou outra forma de pagamento; e

VII buscar o enquadramento das boas práticas de gestão da 
UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de Piras-
sununga junto ao Programa CERNE (ANPROTEC e SEBRAE). 
Parágrafo único – a GESTORA poderá ser convocada pelo CONSEL-
HO ou pelo COMITÊ, a qualquer tempo, para informar e esclarecer 
sobre a execução de suas atividades.

CAPÍTULO III
Das Reuniões do Conselho de Direção Estratégica

Artigo 13 - O CONSELHO reunir-se-á, ordinariamente, a cada seis meses 
e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou 
pela maioria dos seus membros.
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Parágrafo único – A GESTORA poderá, a título de honrar seu cronograma 
operacional, solicitar a convocação do CONSELHO para deliberação de 
demandas específi cas ou urgentes.

Artigo 14 - As reuniões se darão mediante convocação escrita da 
Presidência, por meio de correspondência registrada ou mensagens 
eletrônicas, com, pelo menos, 48 horas de antecedência.

§ 1º - A convocação para as sessões ordinárias e extraordinárias deverá 
incluir a matéria constante da pauta da reunião.

§ 2º - Poderá ser incluída, em casos de urgência, a critério da Presidência, 
matéria distribuída em pauta suplementar, mediante justifi cativa e 
informações sobre o assunto incluído na pauta.

§ 3º - Juntamente à matéria constante da pauta da reunião, será 
providenciada a distribuição de cópia, por meio eletrônico ou impresso, 
de pareceres e de outras peças que sejam essenciais para a tomada de 
decisão sobre os pontos em pauta.

§ 4º - As partes interessadas poderão distribuir, mediante aprovação da 
Presidência, memoriais contendo razões de recursos ou esclarecimentos 
que possam contribuir para conhecimento mais completo das questões 
constantes da pauta da sessão.

Artigo 15 – O Coordenador da GESTORA da UNITec – Incubadora de 
Empresas Inovadoras de Pirassununga e os membros do COMITÊ 
poderão ser convidados a participar das reuniões do CONSELHO.

§ 1º - Poderão ser convidados a participar das reuniões do CONSELHO 
pessoas que possam contribuir para a evolução institucional da UNITec 
– Incubadora de Empresas Inovadoras de Pirassununga.

§ 2º - O Presidente do CONSELHO poderá conceder o uso da palavra, 
quando solicitado.
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Artigo 16 - As reuniões do CONSELHO 
instalar-se-ão em primeira convocação diante 

da presença da maioria absoluta dos seus 
membros e, em segunda convocação, meia hora 

depois, seja qual for o número de membros presentes.

§ 1º - Os membros que, convocados, não puderem participar da reunião, 
deverão informá- lo, antecipadamente e por escrito, à Presidência, para 
que seja providenciada a convocação de seu suplente.

§ 2º - Sendo de conveniência do Plenário, as reuniões poderão ocorrer 
por meio de videoconferência ou meio eletrônico similar, registrando-se 
as manifestações e decisões.

§ 3º - Quando houver necessidade de votação para deliberação de 
algum assunto, o quórum será dado pela maioria simples dos membros 
presentes.

Artigo 17 - Verifi cada a presença de número legal, a Presidência abrirá a 
sessão, colocando em discussão e, posteriormente, em votação a ata 
da reunião anterior.

§ 1º - Ato sucessivo, serão apresentadas as comunicações da Presidência 
do CONSELHO e dos senhores Conselheiros.

§ 2º - Em seguida, serão discutidas e votadas as matérias constantes 
da Ordem do Dia, observada a sequência da pauta, podendo, entretanto, 
a Presidência, a seu critério ou a requerimento dos Conselheiros, fazer 
inversões ou conceder preferências.

Artigo 18 - O CONSELHO somente deliberará sobre matéria constante da 
pauta da reunião, devidamente informada.

§ 1º - Em qualquer momento da discussão, poderão ser retiradas matérias 
da pauta: para reexame, para instrução suplementar, em virtude de fato 
superveniente ou em consequência de pedido de vista.
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§ 2º - Os pedidos de vista deverão ser justifi cados, cabendo à Presidência 
a decisão e fi xação do respectivo prazo.

§ 3º - As matérias retiradas da pauta terão andamento urgente, devendo 
ser, necessariamente, incluídas entre as que constarem da Ordem do 
Dia da sessão subsequente, salvo motivo justifi cado e consignado em 
ata.

§ 4º - As questões de ordem suscitadas durante os trabalhos serão 
resolvidas de plano pela Presidência ou, havendo divergência, por 
deliberação do CONSELHO.

Artigo 19 - Os votos serão a descoberto, podendo ser apresentada 
declaração de voto por qualquer Conselheiro que o requerer.

§ 1º - A presença dos Conselheiros que se abstiverem de votar será 
computada para efeito de quórum de convocação.

§ 2º - O Presidente terá direito a voto, além do voto de qualidade, na 
hipótese de empate.

§ 3º - O Conselheiro deverá abster-se de votar nas situações que possam 
caracterizar confl ito de interesses, impedimento ou suspeição, devendo 
consignar o fundamento de sua abstenção em ata e os motivos.

Artigo 20 - As atas das reuniões do CONSELHO serão de responsabilidade 
do Vice-Presidente.

§ 1º - As atas serão lavradas e arquivadas e delas constarão: 

I a natureza da sessão;

II dia, hora e local de sua realização; 

III nome de quem a presidiu;

IV a relação dos presentes;

V as discussões e retifi cações sobre a ata da sessão anterior;
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VI   as votações, com o registro do número de 
votos favoráveis, contrários, em branco, nulos 

e as abstenções;

VII a síntese das comunicações, das discussões e 
das decisões do CONSELHO; e 

VIII o que for solicitado constar por qualquer participante da reunião.

§ 2º - As atas serão submetidas à aprovação na primeira reunião 
ordinária do CONSELHO subsequente àquela a que se referem.

§ 3º - Deverão ser publicadas em sítio de internet de ampla divulgação 
e de acesso irrestrito ao público em geral.

Artigo 21 - As decisões do CONSELHO terão vigência a partir da reunião 
em que forem tomadas, salvo determinação em contrário do próprio 
CONSELHO e quando envolver direito de terceiro, a partir de sua 
notifi cação, explicitada na ata correspondente.

Artigo 22 - O apoio administrativo às reuniões e ao exercício das funções 
de Presidente e Vice-Presidente caberá às estruturas próprias da FZEA.

CAPÍTULO IV
Dos Recursos

Artigo 23 - Constituem receitas da UNITec – Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga:

I os recursos advindos de convênios com entidades de fomento;

II taxas de uso e administração pagas pelas empresas incubadas, 
pré-incubadas e benefi ciários da UNITec – Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga; e

III doações de entidades que a patrocinam ou a apoiam.
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CAPÍTULO V
Das Empresas Pré-Incubadas e Incubadas

Artigo 24 - As empresas pré-incubadas na UNITec – Incubadora de 
Empresas Inovadoras de Pirassununga serão acolhidas em processo de 
seleção pública realizada pelo CONSELHO, no formato de datas com 
fl uxo contínuo, em que iniciarão, inicialmente e com o apoio da GESTORA, 
as atividades de desenvolvimento de seus planos de negócios, desde 
que objetivem um diferencial de inovação em sua futura estratégia 
empresarial.

§ 1º - A inovação pretendida pelos empreendedores, no desenvolvimento 
de seu plano de negócios, deverá ser enquadrada no conceito amplo de 
inovação descrita junto ao Manual de Oslo.

§ 2º - As empresas pré-incubadas, por natureza, não podem ser 
constituídas formalmente até o término do processo de desenvolvimento 
do plano de negócios e a posterior aprovação de sua candidatura ao 
respectivo processo de seleção pública a que deverão ser submetidas.

§ 3º - A organização, execução e julgamento do processo de seleção das 
empresas pré- incubadas serão realizados pelo CONSELHO, em função 
de critérios de natureza estratégica e de viabilidade econômica, com 
apoio da GESTORA na sua execução.

§ 4º - O resultado do processo de seleção deverá ser aprovado pelo 
CONSELHO.

§ 5º - As empresas pré-incubadas só serão autorizadas a se constituir 
formalmente (com a abertura de seu CNPJ no endereço da Incubadora 
e passando por este ato para a condição  de empresa incubada), após o 
resultado do desenvolvimento de seu plano de negócios durante a fase 
de pré-incubação e consequente aprovação do mesmo pelo CONSELHO.

Artigo 25 - As empresas incubadas, passando pela fase de incubação 
ou não, serão  escolhidas em processo de seleção pública realizado pelo 
CONSELHO, com base em critérios previamente aprovados por ele e 
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nas fi nalidades da Incubadora, nos termos do 
artigo 2º, § 1º, deste Regimento Interno.

§ 1º - Empresas a serem incubadas não podem ter 
CNPJ anterior.

§ 2º - Empresas a serem incubadas na UNITec – Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga, necessariamente deverão apresentar plano 
de negócio com presença de inovação em sua estratégia empresarial e 
que deverá ser enquadrada no conceito amplo de inovação descrita 
junto ao Manual de Oslo.

§ 3º - A organização, execução e julgamento do processo de seleção 
das empresas serão realizados pelo CONSELHO, em função de critérios 
de natureza estratégica e de viabilidade econômica, com apoio da 
GESTORA na sua execução.

§ 4º - O resultado do processo de seleção deverá ser aprovado pelo 
CONSELHO.

§ 5º - Poderá ser admitido o ingresso de empresas oriundas de outras 
incubadoras, desde que preencham os requisitos do edital de seleção.

§ 6º - As disposições relativas às empresas incubadas também aplicam-
se, com as adequações pertinentes, aos projetos em fase de pré-
incubação.

Artigo 26 - Após a aprovação, as empresas selecionadas assinarão um 
Termo de Adesão à UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de 
Pirassununga.

§ 1º - As empresas selecionadas deverão desenvolver suas atividades 
de acordo com os respectivos Projetos aprovados no processo de 
seleção e constantes do Termo de Adesão celebrado com a UNITec – 
Incubadora de Empresas Inovadoras de Pirassununga, observando as 
normas e procedimentos estabelecidos por essa entidade e também 
pelo CONSELHO.
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§ 2º - Na hipótese de denúncia ou rescisão do ajuste fi rmado, nos 
termos do inciso II do artigo 5º, entre a UNITec – Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga e a Entidade Gestora, permanecem válidas 
as cláusulas do Termo de Adesão à UNITec – Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga fi rmado com cada empresa incubada, 
subrogando-se a nova GESTORA selecionada em todos os direitos e 
obrigações assumidos pela Entidade que a antecedeu.

Artigo 27 - Recebendo a área livre e desembaraçada de ônus, judiciais e 
extrajudiciais, a empresa incubada deverá administrá-la, observados os 
limites do Projeto e do Termo de Adesão, ao longo de todo o prazo de 
sua vigência.

§ 1º - Após a data limite fi xada para o pagamento, incidirão juros e multa 
de mora, conforme fi xados no Termo de Adesão.

§ 2º - A GESTORA não será responsabilizada em caso de inadimplência 
da empresa incubada em relação ao pagamento das taxas de uso e 
administração, salvo comprovada má-fé.

Artigo 28 - O prazo de permanência das empresas terá três etapas, da 
seguinte forma: 

I pré-incubação: até 12 meses;

II incubação: até 48 meses;

III pós-incubação: até 6 meses; e

IV graduação: certifi cação fi nal do processo de incubação realizado 
pelo CONSELHO.

§ 1º - As mudanças das etapas II, III e IV pelas empresas incubadas, 
serão propostas pela GESTORA e serão submetidas ao CONSELHO, para 
aprovação do novo status de cada empresa.

§ 2º - O prazo terá vigência a partir da data da assinatura do termo, 
conforme as diretrizes aprovadas pelo CONSELHO.
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§ 3º - Ao término do prazo, deverá ocorrer a 
desocupação voluntária da área pela empresa 

incubada, observando-se as disposições 
pertinentes deste Regimento Interno.

§ 4º - Após a graduação, as empresas poderão apresentar plano de 
interação com a   UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de 
Pirassununga, a fi m de estabelecerem nova etapa de relacionamento 
formal em contrato adequadamente proposto e submetido à aprovação 
pelo CONSELHO.

Artigo 29 - As empresas incubadas submeterão à GESTORA, previamente 
à execução que deverá ser sustentada fi nanceiramente pela requerente, 
os projetos técnicos de alteração  ou reforma das edifi cações, quando 
for o caso.

Artigo 30 - A empresa incubada deve apresentar semestralmente 
à GESTORA relatório de suas atividades e resultados, com base no 
Plano de Negócios aprovado, na forma estabelecida pelo CONSELHO.
Parágrafo único - O não cumprimento das metas acordadas ou a 
ocorrência de desvios das atividades da empresa incubada, conforme 
defi nidas no Plano de Negócios, enseja proposta de desligamento 
da empresa da UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de 
Pirassununga, observado o procedimento previsto nos parágrafos do 
artigo 37.

Artigo 31 - O início do funcionamento das atividades da empresa incubada 
na UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de Pirassununga 
é condicionado, se for o caso, às licenças, alvarás e autorização de 
funcionamento, expedidos pela Prefeitura Municipal de Pirassununga e 
outros órgãos e entidades competentes, na forma da legislação própria.

Artigo 32 - Constituem obrigações das empresas incubadas:

I utilizar a área permitida e seus anexos, única e exclusivamente para 
atividades constantes no Projeto anexado ao Termo de Adesão, sen-
do vedado o uso para qualquer outra fi nalidade, bem como a cessão 
ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer título;
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II zelar pela guarda, limpeza e conservação da área permitida para seu 
uso e seus anexos, e devolvê-la ao fi nal do prazo, observadas as 
condições do Termo de Adesão;

III permitir que a marca da empresa incubada fi gure no material de 
divulgação da UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de Pi-
rassununga, da GESTORA e da USP;

IV não praticar quaisquer atividades que coloquem em risco a idoneida-
de da UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de Pirassunun-
ga, da GESTORA e da USP;

V apresentar periodicamente os relatórios de atividades demandados 
pela GESTORA, conforme defi nido no Termo de Adesão;

VI participar das atividades obrigatórias contidas no cronograma de 
atividades da GESTORA, justifi cando por escrito e antecipadamente 
eventual impedimento;

VII assegurar livre acesso à empresa incubada, por parte de pessoal da 
GESTORA e do COMITÊ, mediante prévio agendamento e preserva-
das as necessárias condições de sigilo;

VIII efetuar o pagamento da Taxa de Adesão e das taxas de uso e ad-
ministração, conforme especifi cados no Termo de Adesão à UNITec 
– Incubadora de Empresas Inovadoras de Pirassununga;

IX não suspender suas atividades sem prévia comunicação e anuência 
da GESTORA;

X arcar com os custos de investimentos em infraestrutura e manu-
tenção das suas instalações individuais;

XI arcar com todos os custos de construção, adaptação e melhoria da 
área permitida para sua instalação e início de operação, desde que 
submetidas à GESTORA, para a devida autorização do CONSELHO;

XII responsabilizar-se por qualquer dano, material ou imaterial, que cau-
sar à UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de Pirassunun-
ga, à GESTORA e à USP, arcando com a correspondente indenização;
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XIII  responsabilizar-se pelas ações das pes-
soas que lhe são vinculadas, quando envolver 

o nome da UNITec – Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga, da GESTORA, do 

CONSELHO ou da USP;

XIV observar e respeitar todas as regras de horário, postura e com-
portamento exigidas pela GESTORA e pela UNITec – Incubadora de 
Empresas Inovadoras de Pirassununga;

XV informar à GESTORA sobre os convênios de cooperação acordados 
com a USP e quaisquer outros órgãos; e

XVI manter a sua regularidade fi scal.

§ 1º - O estabelecimento da empresa incubada na área da UNITec – 
Incubadora de Empresas Inovadoras de Pirassununga não gera direito a 
retribuição pelo ponto comercial, ou contrapartida que se assemelhe ao 
regime da locação de imóveis.

§ 2º - O estabelecimento da empresa incubada na área da UNITec – 
Incubadora de Empresas Inovadoras de Pirassununga não cria vínculo 
empregatício entre os seus servidores ou colaboradores e a GESTORA 
ou a USP.

Artigo 33 - Para preservar o sigilo das atividades em execução nas 
empresas incubadas, a circulação de pessoas nas dependências 
da UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de Pirassununga 
dependerá de prévio credenciamento pela GESTORA e se restringirá às 
partes que forem designadas.

§ 1º - A empresa incubada, por seus sócios, representantes legais, 
prepostos, ou pessoas por ela autorizadas, compromete-se a não 
divulgar, sob qualquer forma, e não utilizar, em benefício próprio ou de 
empresas das quais participe direta ou indiretamente,  as informações 
confi denciais de que tiver conhecimento em razão de sua participação 
na UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de Pirassununga.
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§ 2º - O descumprimento do compromisso de confi dencialidade, pelos 
sócios,  representantes ou prepostos da empresa incubada sujeita os 
responsáveis às sanções legais.

§ 3º - As questões de propriedade industrial entre a UNITec – Incubadora 
de Empresas Inovadoras de Pirassununga, a USP e as empresa 
incubadas ou pré-incubadas serão tratadas caso a caso, considerando-
se a participação da Incubadora ou da USP no desenvolvimento  ou 
aperfeiçoamento de inovações utilizados pelos projetos das empresas 
em incubação ou pré-incubação, com observância da legislação aplicável 
e assessoramento da Agência USP de Inovação.

Artigo 34 - Em caso de rescisão voluntária do Termo de Adesão, 
por iniciativa da empresa incubada, esta deverá ser precedida de 
comunicação por escrito, remetida à GESTORA com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias.

Artigo 35 - Ocorrerá o desligamento da empresa incubada, observadas as 
normas e os dispositivos contratuais em vigor, nas seguintes hipóteses:

I ao término do prazo estabelecido no Termo de Adesão;

II se ocorrer infração a qualquer cláusula do Termo de Adesão;

III se houver suspensão das atividades, caracterizada pela não utili-
zação da área permitida para seu uso, por mais de 30 dias;

IV se for decretada falência ou insolvência da empresa incubada;

V se houver riscos à segurança humana, ambiental e patrimonial da 
UNITec – Incubadora  de Empresas Inovadoras de Pirassununga, de-
vidamente comprovado por laudo técnico;

VI se houver atraso superior a três meses subsequentes dos paga-
mentos das taxas de uso e administração.

§ 1º - Nas hipóteses dos incisos II a VI, deverá ser instaurado pelo 
CONSELHO, após manifestação da GESTORA, o competente processo 
administrativo para desligamento, assegurados o contraditório e ampla 
defesa.
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§ 2º - Previamente à rescisão, deverá haver 
a quitação de todos os débitos por parte da 

empresa incubada.

§ 3º - Somam-se aos valores devidos pela empresa 
desligada os custos das despesas judiciais ou extrajudiciais incluindo 
honorários advocatícios, bem como custos de remoção, transporte e 
armazenamento de material e equipamentos pertencentes à empresa.

§ 4º - Eventual precedente de tolerância por parte da GESTORA, 
quanto às inadimplências  ou infringências de qualquer cláusula do 
Termo de Adesão, disposição legal ou regimental não importará em 
novação contratual, confi gurando-se mera liberalidade, não obrigando a 
observância de igual tolerância em casos supervenientes.

§ 5º - Da decisão de desligamento caberá recurso ao Conselho Executivo 
da Agência USP de Inovação, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 6º - Confi rmada a decisão de desligamento, a empresa deverá 
desocupar a área, no prazo de 30 (trinta) dias.

Artigo 36 - Na oportunidade do desligamento, a empresa se obriga a 
devolver à UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras de Pirassununga, 
por meio da GESTORA, em perfeitas condições, livres e desimpedidas de 
coisas e pessoas, as instalações e os equipamentos cujo uso lhe foi 
permitido, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
Parágrafo único - As benfeitorias efetuadas pela empresa incubada 
reverterão em benefício da UNITec – Incubadora de Empresas Inovadoras 
de Pirassununga, não cabendo qualquer pagamento ou indenização..

CAPÍTULO VI
Disposições Finais

Artigo 37 - Os casos omissos serão decididos pelo CONSELHO.
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Artigo 38 - Em caso de extinção da UNITec – Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga, o patrimônio social remanescente da 
liquidação dos créditos e débitos será destinado à FZEA/USP.

Artigo 39 - Enquanto não se formalizar o vínculo com a GESTORA, suas 
atribuições serão realizadas pelo CONSELHO.
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4. 

BOA PRÁTICA Nº4 

PROMOÇÃO 
DA CULTURA 
EMPREENDEDORA NA 
UNIVERSIDADE (I)

CASO PROGRAMA UNIDEA
MINERVA - UNIVERSIDAD DE LA PLATA 
(ARGENTINA)
Autor: Marcelo Otano 
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4.1. 1 RESUMO

O Programa UNIDEA surge no ano de 2013, do trabalho conjunto 
realizado entre profi ssionais da Direção de Vinculação Tecnológica da 
Universidade Nacional do Rio do Prata e as Unidades de Desenvolvimento 
Empreendedor das Faculdades de Ciências Econômicas, Engenharia e 
Belas Artes; em conjunto com a Subsecretaria de Ciência e Tecnologia 
do Ministério da Produção da Província de Buenos Aires/ARG.

Mediante o Programa UNIDEA-ciclo de Formação para Empreender- 
procura-se propiciar ações e intercâmbios que permitam implementar, 
de forma conjunta, atividades que buscam promover e estimular a 
cultura empreendedora e o desenvolvimento produtivo da Província, 
a partir de ideias e oportunidades de negócios detectados em cinco 
principais cadeias negociais de agregação de valor na região: fl oricultura, 
hortifruticultura, lácteos, produtos cárnicos com origem suína, softwares 
e turismo.

O objetivo estratégico do Programa UNIDEA, é propiciar que estudantes 
que estejam para se formar nas carreiras de engenharia, desenho 
industrial e ciências económicas, contem com uma experiência de 
trabalho articulado em uma equipe interdisciplinar. Para tanto, objetiva-
se formular projetos temáticos que poderão estar orientados para 
uma solução prática para as cadeias negociais de valor, empresa ou 
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setor produtivo da Província ou levar adiante um novo empreendimento 
-criando um novo produto-serviço ou processo.

4.2. BOA PRÁTICA

O Programa UNIDEA-Ciclo de Formação para Emprendedores-, é um 
curso-ofi cina de formação de empreendedores com características 
especiais que o diferencia de outros cursos de capacitação. Durante o 
encontro, representantes das diferentes cadeias negociais apresentam 
suas demandas e necessidades enquanto especialistas no estudo e 
análise do âmbito produtivo local detalham as características das 
mesmas. O objetivo fi nal, entre outros, é que os participantes formulem 
Projetos Temáticos, chamados de “Projetos Ideia” que ajudem a canalizar 
estas demandas, já que podem representar verdadeiras oportunidades 
de negócios.

Esta modalidade de trabalho pretende gerar um ambiente inovador, 
favorecendo a resolução criativa de problemas e a interação das três 
disciplinas. Os participantes trabalham em equipes formadas com um 
representante de cada disciplina, para a resolução de uma demanda 
que, ao fi nal da experiencia, concluirá na apresentação de um “Projeto 
Ideia” frente a um júri avaliador. São jornadas participativas, ofi cinas 
interativas com atividades e dinâmicas grupais para o desenvolvimento 
de trabalho em equipe.

Durante a atividade, trabalha-se sobre os seguintes temas: Importância 
do trabalho em equipe; Geração de ideias e detecção de oportunidades 
de negocios; Organização e estructuração dos Projetos Ideias com base 
no Modelo Canvas; e, fi nalmente, pautas da apresentação dos Projetos 
Ideias.

Uma vez fi nalizadas as jornadas presenciais, os participantes contam 
com uma semana de trabalho em equipe durante a qual podem consultar 
às equipes técnicas das Unidades de Desenvolvimento Empreendedor 
da UNLP. Concluída a semana de trabalho em grupo, as equipes 
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participantes fazem a entrega dos Projetos 
Ideias na Direção de Vinculação Tecnológica da 

UNLP para a sua correspondente avaliação.

Os Projetos Ideias são avaliados segundo os seguintes 
critérios: Inovação e originalidade da solução proposta; Sustentabilidade, 
viabilidade técnica e o trabalho em equipe;  Complementariedade entre 
as disciplinas intervenientes na formulação das ideias. Na semana 
posterior à entrega realiza-se uma jornada de exposição dos Projetos 
Ideias por parte das equipes participantes diante de uma comissão 
avaliadora. A referida jornada é aberta a todos os interessados em 
presenciar a exposição.

Finalizadas as apresentações, entrega-se o Prêmio à equipe selecionada 
e certifi cados de assistência a todos os participantes do Programa 
UNIDEA dando encerramento à atividade com a presença de autoridades 
das instituições promotoras.

Com estas atividades pretendem-se identifi car as boas práticas para 
conseguir melhorias nas cadeias negociais com valor agregado sob 
a perspectiva de desenvolvimento econômico territorial, a partir do 
aproveitamento de recursos, capacidades e empreendimentos locais. A 
integração dos empreendedores às cadeias negociais já consolidadas 
implica a participação, deliberação e consenso de empresários, 
servidores públicos e outros membros de instituições de apoio, com uma 
aprendizagem que resulta em benefício dos diversos atores envolvidos, 
facilitando a construção de capital social para o alicerçamento do 
procurado espaço de inovação.

4.3. RESULTADOS

O Programa UNIDEA, atividade de inovação aberta, contribui a orientar 
a atitude empreendedora nos estudantes da UNLP. Os Projetos Ideias 
selecionados depois da avaliação, podem receber, se assim desejarem, 
o apoio tutorial da incubadora Minerva, de tal modo que se busca a 
melhoria contínua da qualifi cação dos empreendedores.
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Este Programa vem sendo realizado, anualmente, desde o ano de 
2013 com muito sucesso. Esta iniciativa tem sido replicada em outras 
Universidades Nacionais também com muito bons resultados. Desde o 
início de suas atividades até hoje, foram realizadas quatro edições do 
UNIDEA, totalizando cerca de 70 horas de capacitação cada uma, com 
um total de 110 alunos atendidos e que resultaram em 30 Projetos Ideias.

No ano de 2016 realizou-se, pela primeira vez no âmbito da Rede Runbo 
- rede esta conformada por sete Universidades da Província de Buenos 
Aires (seis nacionais e uma estadual) – o Programa na Universidade do 
Centro, com a participação de 70 alunos.

O PEPBA 2020, uma proposta do Ministério da Produção, Ciência 
e Tecnologia Provincial, integra-se aos objetivos do Plano Nacional 
Industrial de 2020, atendendo as particularidades próprias da região 
e surgindo como um programa produtivo que a província propõe como 
estratégia de governo no desenho das políticas públicas para a geração 
de emprego e agregação de renda para a população local.
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Tendo em conta algumas premissas ou 
políticas de ação do PEPBA, com a participação 

da UNLP através da UNIDEA, tenta-se dar 
solução às demandas propostas, neste caso, 

coordenando atividades para fomentar a inovação e 
o desenvolvimento local a partir da detecção de oportunidades dentro 
das cadeias negociais de importancia em diferentes setores industriais 
considerados estratégicos para a região. Desta forma, a Universidade 

com o Programa UNIDEA, tenta integrar atores e propor soluções para 
demandas, perguntas de instituições, alunos, docentes e de toda a 
comunidade.

4.4. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES FUTURAS

Em um mundo que vem mudando constantemente, trata-se de tarefa 
obrigatória para as Universidades, fazer parte desta mudança e 
intervir, neste caso, na formação de empreendedores, disponibilizando 

Este Programa vem sendo realizado, anualmente, desde o ano de 
2013 com muito sucesso. Esta iniciativa tem sido replicada em outras 
Universidades Nacionais também com muito bons resultados. Desde o 
início de suas atividades até hoje, foram realizadas quatro edições do 
UNIDEA, totalizando cerca de 70 horas de capacitação cada uma, com 
um total de 110 alunos atendidos e que resultaram em 30 Projetos Ideias.

No ano de 2016 realizou-se, pela primeira vez no âmbito da Rede Runbo 
- rede esta conformada por sete Universidades da Província de Buenos 
Aires (seis nacionais e uma estadual) – o Programa na Universidade do 
Centro, com a participação de 70 alunos.

O PEPBA 2020, uma proposta do Ministério da Produção, Ciência 
e Tecnologia Provincial, integra-se aos objetivos do Plano Nacional 
Industrial de 2020, atendendo as particularidades próprias da região 
e surgindo como um programa produtivo que a província propõe como 
estratégia de governo no desenho das políticas públicas para a geração 
de emprego e agregação de renda para a população local.
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as ferramentas necessárias para desenvolver e elaborar ideias, e, se 
possível, ajudar a colocá-las em prática. Esta tarefa complexa, torna-se 
mais simples, se a Universidade contar com o apoio de outros setores 
da sociedade como, por exemplo, o estado e empresas.

A importância da articulação entre empreendedores, empresas e atores 
vinculados ao setor produtivo da Província de Buenos Aires contribuíram 
para a visualização coletiva da realidade regional interligadas com 
problemáticas concretas. A ação articulada Estado-Universidade-
Empresa, triângulo virtuoso para a promoção do desenvolvimento 
da Província e a qualidade de vida de seus habitantes, tem como 
consequência a promoção de ideias inovadoras que surgem de: 
Emprendedores Universitários, empresários e empresas que procuram 
sinergias, imaginam projetos em conjunto e se capacitam para cumprir 
ese objetivo.

“Investir em conhecimentos produz sempre os melhores benefícios”. 
Benjamin Franklin
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5. 

BOA PRÁTICA Nº5 

PROMOÇÃO 
DA CULTURA 
EMPREENDEDORA NA 
UNIVERSIDADE (II)

PROGRAMA DE 
GERAÇÃO DE IDEIAS
PARQUE TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE AUTÔNOMA DE 
BARCELONA (ESPANHA)

Autora: Julia Palma Sánchez 
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5.1. RESUMO

O Programa de Geração de Ideias é um programa teórico-prático que 
tem como objetivo contribuir para fomentar o espírito empreendedor, 
a cultura da inovação e dar apoio a modelar eventuais spin-off s dos 
pesquisadores do Campus da Universidade Autônoma de Barcelona 
(UAB) a partir de suas linhas de pesquisa. As empresas e a administração 
também colaboram propondo desafi os que os pesquisadores podem 
solucionar.

Os participantes trabalham em equipes multidisciplinares e a cada grupo 
atribui-se-lhe um mentor experiente no setor que os guia para uma 
solução de sucesso.

5.2. BOA PRÁTICA

O programa de Geração de Ideias está dirigido a pesquisadores e 
doutorandos. Este programa divide-se em três fases: 

1 Geração de Ideias: Participam as empresas do setor que propõem 
desafi os. Durante 6 sessões os pesquisadores desenvolvem um 
projeto em grupo que dê solução à necessidade proposta. Nesta 
primeira etapa, fazem-se dinâmicas de coworking para trabalhar em 
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equipes multidisciplinares; dar forma aos desafi os e as propostas 
de projetos apresentados; mesa redonda com empresas do setor 
e com fundos de investimento; formação em técnicas de learn 
start-ups; mentoring com especialistas de mercado e, para fi nalizar, 
deenvolvimento do pitch da ideia e do grupo.  

2 Sessões Informativas: Trabalha-se com os participantes, formação 
sobre diferentes aspectos estratégicos para a gestão empresarial 
com o objetivo de analisar a viabilidade do projeto na sociedade, 
como, criação de spin-off s, proteção das ideias (propriedade inte-
lectual, busca de patentes, etc.), modelos de negócios e validação, 
fi nanciamento de projetos, técnicas para apresentar um projeto, 
mentoring sobre os projetos desenvolvidos e simulação da apresen-
tação fi nal.

3 Concurso de projetos: Apresentação fi nal para especialistas de 
entidades patrocinadoras do setor e fi nalmente, ato de entrega de 
prêmios. É importante dar visibilidade à sociedade do que se desen-
volve na Universidade.

5.3. RESULTADOS

Desde a primeira edição do programa criaram-se 9 novas empresas: 
AEInnova, Bioeclosion, Crowdmobile, Mass Factory, Make-R, Pump-it, 
Sensing Solutions e Visual Tagging.

	AEInnova: É uma spin-off  da Escola de Engenharia da UAB que tem 
desenvolvido uma tecnologia que permite capturar o calor residual 
de grau mediano e o utilizar como energia (Edição · 2014).

	Bioeclosion: Celifast é um biosensor que permite detectar a doença 
celíaca em poucos minutos e de maneira simples, analisando o san-
gue do paciente para suporte imediato para a consulta do médico 
especialista (Edição · 2013).

	Crowdmobile: É uma empresa do CVC que oferece soluções a pro-
blemas de aquisição de dados, processamento e análise que não se 
podem atender de forma automática por sua grande quantidade ou 
natureza (Edição · 2012).
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	Make-R: Empresa de impressões 3D (Edição 
· 2013).

		Mass Factory: É uma Empresa de Base Tec-
nológica (EBT) da Escola de Engenharia da UAB. 

Desenvolve aplicativos móveis para a acessibilidade urbana e a mo-
bilidade. OnTheBus é o primeiro produto dirigido a pessoas com pro-
blemas de mobilidade (Edição · 2012).

	Pump-it: É um sistema multifuncional para dispositivos de microfl uí-
drica que implementa materiais piezoelétricos (com a geração inter-
na de carga elétrica resultante de uma força mecânica aplicada ou 
a geração interna de uma tensão mecânica resultante de um campo 
elétrico aplicado), extremamente precisos com mecanismo de bom-
beamento (Edição · 2015).

	Sensing Solutions: A empresa tem desenvolvido uma plataforma de 
sensores autônoma que permite a monitorização de tratamento de 
águas em tempo real, além de analisar parâmetros físico-químicos e 
bacteriológicos (Edição 2014).

	Visual Tagging: É uma EBT que desenvolve e comercializa sistemas 
de informação inteligentes que permitem o reconhecimento de obje-
tos a partir de imagens (objetos de catálogos, de fi lmes, etc.) (Edição 
· 2012).
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5.4. CONCLUSÕES E ATIVIDADES FUTURAS

É importante dar formação empresarial aos pesquisadores para poder 
avançar com projetos de forma mais efi ciente e que tenha aplicabilidade 
no mercado. Além de preparar-lhes para acessar possíveis clientes ou 
investidores interessados em sua tecnologia.

O Programa de Geração de Ideias do PRUAB tem um formato que 
funciona. A prova é que se criaram 9 empresas, com base em 60 
projetos e se patentearam 7 tecnologias com a movimentação de mais 
de um milhão de euros pelos projetos desenvolvidos. 

Ademais, ao combinar formação teórica e prática, os pesquisadores se 
capacitam para transferir sua tecnologia à sociedade a partir de uma 
ideia baseada na pesquisa que desenvolvem. A formação que oferece o 
curso é de grande utilidade para os pesquisadores que se apresentam 
aos projetos competitivos do Horizonte 2020 já que estes editais pedem 
o impacto que terão os projetos na sociedade.

https://generacioidees.com 
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6. 

BOA PRÁTICA Nº6 

COLABORAÇÃO 
UNIVERSIDADE - 
EMPRESA

CASO LABORATÓRIO DE IDEIAS
PARQUE TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE AUTÔNOMA DE 
BARCELONA (ESPANHA)

Autora: Julia Palma Sánchez
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6.1. RESUMO

O Laboratório de Ideias é um espaço onde investigadores, empresas, 
possíveis clientes ou usuários trabalham conjuntamente para 
desenvolver ideias inovadoras e gerar projetos. Trata-se de dar formação 
para que estes atores possam trabalhar com novas técnicas de trabalho 
através de diferentes ofi cinas de co-criação e com uma dinâmica de 
Design Thinking. 

Co-criar é pesquisar e desenhar as oportunidades de criação de valor 
agregado mediante uma aproximação e uma abertura do diálogo por parte 
da empresa, tanto com os consumidores como com os empregados, 
provedores e outros stakeholders, reconhecendo o poder de informação 
que têm as pessoas. Por conseguinte, o desafi o do Laboratório de ideias 
é conseguir aplicar à empresa a tecnologia e o conhecimento que seja 
fruto da investigação para encontrar novas soluções e/ou oportunidades 
empresariais e dar resposta aos desafi os sociais.

6.2. BOA PRÁTICA

De um modo geral, este é o esquema do processo:

	Reunião de co-criação do processo com a direção e o staff  do PRUAB;
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	Trabalho com pesquisadores, empresas e stakeholders: ideação de 
projetos e identifi cação de consumidores potenciais;

	Crítica de propostas por parte dos consumidores e co-criação com 
eles;

	Re-desenho de produtos e serviços;

	Revisão fi nal e criação do modelo de negócio;

	Convite a programadores para se alinharem aos projetos. Fixação de 
estratégia fi nal do negócio;

	Refl exão retrospectiva e análise de todo o processo: propostas de 
redesenho. 

Em todo o processo se realiza uma intensa observação etnográfi ca para 
seguir detectando aquilo que possa ser de interesse nas capacidades, 
possibilidades e atitudes de todos os participantes, tanto dos projetos 
que se apresentam como do próprio processo de criação e possível 
redesenho do Laboratório de Ideias. Os consumidores devem participar 
na confi guração de toda a ideia que seja projetada. A ideia é transferir 
algumas capacidades de co-desenho a pesquisadores, empresários 
e staff  para que se possa validar as ideias iniciais de seus próprios 
projetos com os futuros clientes e usuários.

6.3. RESULTADOS

O Laboratório de Ideias buscou encontrar soluções para o problema do 
envelhecimento: a primeira edição levou-se a cabo de janeiro a dezembro 
de 2013.

	Empresas participantes: Gallina Branca, Ordesa, Vitae, Provital, Tele-
vida, Laboratório Grand Fontaine, Other Side Mirror, Telefónica I + D, 
Magmadesign, Natura Bissé

	Grupos e centros de investigação e outras instituições: Faculdade de 
Medicina, Faculdade de Ciências da Educação, Faculdade de Psicolo-
gia, Faculdade de Tradução e Interpretação, Faculdade de Ciências 
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da Educação, Escola de Engenharia, Planta de 
Tecnologia dos Alimentos, Centro de Ciência 

Computacional, Instituto do Envelhecimento, 
Instituto de Investigação em Inteligência Artifi -

cial, Instituto de Ciência de Materiais de Barcelona, 
Centro Nacional de Microeletrônica. Prefeitura Cerdanyola do Vallés, 
Hospital Parc Taulí, Hospital Benito Meni, ACC1Ou (clústeres), Clúster 
Saúde Mental, Coordenadora de Consumidores da Previdência

	7 grupos de trabalho formados:

o Recuperação através do exercício físico

o Sistema pedagógico para aproximar as TICs às pessoas da 
terceira idade

o Suplemento antiinfl amatório para cosméticos e alimentação

o Controle e monitorização da medicação

o Alimentos com funcionalidade total

o A Kinect para a prevenção de quedas

o Adaptar a tecnologia à diversidade de pessoas da terceira ida-
de

	Projetos desenvolvidos:

o Funcionalidade total: desenvolvimento de um alimento funcio-
nal simples

o Laboratório Grand Fontaine, CERPTA

o Kinect: uso da kinect para a prevenção de quedas em pessoas 
da terceira idade

o PRUAB, CVC, UAB, UB, UOC

o EsSenior Living Lab: criação de um living lab para aproximar as 
TICs às pessoas da terceira idade

o Criação da spin-off  Care Respite SL

Outros laboratórios de ideias, sobre inovação em alimentos e crise 
econômica (2014), sobre a aplicação das TIC no setor primário (2015)
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6.4. CONCLUSÕES E ACTIVIDADES FUTURAS

A importância de interligar a quádrupla hélice (administração, empresa, 
Universidade e cidadãos) para resolver um problema comum ajuda à 
defi nição de uma solução completa necessária para a sociedade. 
Para isso, a colaboração entre as universidades, as empresas, a 
administração e os cidadãos impulsiona a transferência de conhecimento 
ao ecosistema de Inovação e empreendedorismo. Um exemplo é, como 
temos mencionado anteriormente, a empresa criada, Care Respite SL, 
dando solução a problemas que implicam diretamente o problema do 
envelhecimento. 

Outra conclusão que se chegou com esta iniciativa é que se faz 
necessária a construção de importante rede de atores interligados, 
já que um dos principais desafíos na era do conhecimento é como 
impulsionar a transferencia dos conhecimentos e soluções geradas. 

O sucesso da primeira edição tem levado a cabo a coordenação de 
outras edições como “Inovação em alimentos e crise econômica” ou 
Aplicação das TICs no setor primário”.

Referências Bibliográfi cas: 

http://www.uab.cat/web/entitats/cercador-d-entitats/plana-detall/
carerespite-1345468670931.html?param1=1345697193199  
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7. 

BOA PRÁTICA Nº7 

LABORATÓRIOS DE 
INOVAÇÃO CIDADÃ

CASO MAKERS LABS
EXPIN MÉDIA LAB – UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
(COLÔMBIA)
Autor: Andrés Felipe Gallego Aguilar 
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7.1. RESUMO

Criação de dinâmicas de relação com a comunidade para reduzir a lacuna 
digital e fomentar o reconhecimento das suas próprias competências.

Esta prática recupera uma série de experiências que têm permitido o 
desenvolvimento de uma relação direta entre universidade e sociedade 
desde a intervenção de projetos institucionais que fomentam a 
participação de estudantes e professores em diversos meios na cidade 
de Cali Colômbia. Refere-se a implementação de laboratórios de inovação 
cidadã Makers Labs como espaços de trabalho colaborativo e visibiliza-
se a relação com a academia, organizações sem fi ns lucrativos e a rede 
de bibliotecas públicas.  

7.2. BOA PRÁTICA

A Universidade Autónoma de Occidente com o seu projeto institucional 
Expin Média Lab tem estabelecido um programa de relação com 
a comunidade com o objetivo de reduzir a lacuna digital e aproximar 
desta o uso da tecnologia como motor para o desenvolvimento social e 
mecanismo de fomento para a geração de propostas inovadoras e de 
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carácter empreendedor, a partir de três linhas de intervenção: urbana 
digital, interfaces e sistemas interativos, e narrativas digitais.   

Expin Média Lab nasce do trabalho colaborativo entre a Faculdade de 
Engenharia e Comunicação Social como um espaço de experimentação 
em redor da tecnologia, ciência e arte ao propor diversas intervenções a 
partir da cocriação e o reconhecimento das características próprias do 
contexto regional do sudoeste colombiano.

O modelo de trabalho de Expin tem como fi losofi a manter uma 
comunicação aberta e direta com a comunidade, o intercâmbio de 
conhecimento com pares nacionais e internacionais, a gestão de um 
programa de mobilidade e a socialização de uma agenda anual com 
temáticas de interesse em volta da cultura digital que incluem a oferta 
de atividades gratuitas como fóruns, ofi cinas e exposições.

A população favorecida inclui estudantes e professores de todos os 
programas académicos da Universidade, estudantes de colégios da 
região e todos aqueles atores (empresas, centros de investigação, 
universidades, governo) interessados em se interligarem a uma 
fi losofi a que prime pela implementação de metodologias de desenho 
para fomentar a inovação e a exploração da tecnologia a partir do 
reconhecimento das competências intrínsecas da comunidade. 

Um Média Lab concebe-se como um espaço de experimentação onde 
se refl ete, constrói e pesquisa as novas aplicações da tecnologia a 
partir da experimentação, jornadas de transferência de conhecimento 
e atividades que apoiam os objetivos pontuas sobre os que se baseiam 
o seu funcionamento. Neste espaço participam pessoas de múltiplas 
disciplinas: engenheiros, desenhadores, artistas, cientistas, e todos 
aqueles interessados na experimentação da tecnologia e sua aplicação 
em seu contexto imediato.

Tomando como referência esta prática estabeleceram-se a partir 
de Expin Média Lab uma série de dinâmicas que têm permitido o 
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estabelecimento de uma relação direta com 
a comunidade e que têm funcionado como 

mecanismo de fomento ao empreendedorismo e 
o desenvolvimento social. 

Laboratórios de inovação cidadã `Maker Labs´ um ponto de encontro 
na rede de bibliotecas públicas de Cali

Os laboratórios de inovação cidadã ou Maker Labs são espaços de 
experimentação e contemplação abertos à comunidade onde se refl ete, 
constrói e pesquisa novas aplicações da tecnologia com um sentido 
prático e de contexto, em função da transformação social, a apropriação 
tecnológica e o empreendedorismo ao serviço da cidade. 

Estes espaços de encontro surgem como resposta às necessidades 
atuais da sociedade e como alternativas para repensar o signifi cado e a 
aplicação criativa da tecnologia, no meio real dos cidadãos. 

Estes espaços têm como propósito:

	Defi nir lugares onde o público pode criar, construir ou fabricar novas 
ideias, invenções, provar conceitos de produtos.  

	Favorecer processos de geração e transferência do conhecimento.

	Potenciar o desenvolvimento de alternativas à utilização de ferra-
mentas análogas e digitais, e facilitar o acesso às mesmas.

	Apoiar a educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática 
mediante o desenvolvimento de competências práticas.

Atualmente na cidade de Cali, a Universidade Autónoma de Occidente 
com as suas iniciativas Expin Média Lab e Fab Lab Cali, a fundação 
Bibliotec e a rede de Bibliotecas Públicas conta com duas Maker Labs 
instalados: um na Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 20, no 
sector sudoeste da cidade, e outro na Biblioteca Departamental Jorge 
Garcés Borrero como nó central num caso onde se destaca a relação 
entre a academia, o sector das entidades sem fi ns lucrativos e o sector 
público. A vantagem destes espaços é que não só levam a tecnologia 
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diretamente ao bairro: computadores, cortadoras laser, impressoras 3D, 
como se apoiam num modelo de operação que fomenta o uso criativo 
destas ferramentas para aumentar o ponto de vista dos utentes 
relativamente ao que eles podem construir.  

A decisão de localizar os Maker Labs nas bibliotecas teve como principal 
argumento o seguinte:  

	São de acesso público, o que as faz compatíveis com o conceito de 
Maker Lab.

	Fomentam o conhecimento e a busca de informação.

	São um ponto de encontro para a comunidade para estimular a capa-
cidade criadora do ser humano. 

	Reforçam os sistemas educativos, providenciam materiais e espaços 
para a aprendizagem, a exploração de novos formatos e a aborda-
gem de diversas linguagens expressivas.

	Atraem visitantes que poderiam não estar interessados nos recur-
sos tradicionais oferecidos pelas bibliotecas.

	Permitem posicionar as bibliotecas como meios relevantes dentro de 
um mundo em mudança com a apropriação da tecnologia.

Os Maker Labs funcionam a partir de um trabalho colaborativo em que 
participam a comunidade, seus líderes e gestores institucionais que 
respondem a um modelo de trabalho e operação em que se utilizam 
múltiplas estratégias para promover a cultura e as competências de 
criação, experimentação, prototipagem, empreendedorismo e adoção 
tecnológica comunitária por meio de ofi cinas, debates, e experiências de 
cocriação comunitária; a participação de peritos convidados; desafi os 
de empreendedorismo; formação de líderes comunitários; clubes SMART 
(Science-Math-Art-Technology) e o aconselhamento e acompanhamento 
permanente. 

No caso dos Maker Labs um dos elementos que tem permitido a sua 
implementação prende-se com o apoio direto de líderes da comunidade. 
Estes encarregaram-se de servir como facilitadores entre as pessoas 
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do contexto imediato com os profi ssionais 
e estudantes que participam das jornadas 

de capacitação com o objetivo de gerar novas 
colaborações que permitam o reconhecimento de 

modelos de participação.  
  

 

Jovens utentes do Maker Lab na presença do gestor Paulo Trujillo na Biblioteca Pública 
Centro Comunitário Comuna 20 de Cali

7.3. RESULTADOS

Desta experiência destacam-se as seguintes iniciativas:

	Clube Smart em meios audiovisuais 

O Clube Smart é um programa de formação comunitária em meios 
audiovisuais, que além de capacitar aos jovens no uso de ferramen-
tas tecnológicas, permite a aplicação destes conhecimentos para 
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gerar propostas visuais que funcionem como meio para dar visibili-
dade às problemáticas da comunidade e que funcione como meca-
nismo para pensar na proposta de soluções a estes problemas. 
O clube SMART é um processo sistémico para o desenvolvimento 
de competências técnicas e de liderança, necessário para o suces-
so num mundo de mudanças aceleradas. Um espaço social e físico 
para promover a paixão individual pelo conhecimento, a inspiração, 
a inovação e a criatividade. Para a sua implementação têm-se em 
conta cinco etapas:  

o Etapa 1. Investigação com a comunidade

o Etapa 2 Defi nição de um Clube SMART

o Etapa 3 Capacitação dos facilitadores

o Etapa 4 Conformação de um Clube SMART

o Etapa 5 Avaliação de desempenho de um Clube SMART

	 Criação colaborativa de um ebook a partir de ofi cinas de intervenção

Tomando como referência ofi cinas com experiências em produção 
multimédia, a comunidade participou em ofi cinas sobre construção 
de histórias e de animação. Seguindo um trabalho colaborativo gera-
ram os componentes para a construção de um ebook interativo, com 
o qual que se fi zeram visíveis narrações fantásticas desde o bairro.   

	 Fotografi a digital para recuperar a memória histórica do bairro

Com a participação de professores experientes nesta área e toman-
do como referência um projeto liderado pela rede de bibliotecas públi-
cas que procura a recuperação da memória histórica do bairro Brisas 
de Mai, propôs-se uma ofi cina em fotografi a digital sobre o reconhe-
cimento dos seus princípios fundamentais, os participantes têm a 
possibilidade de obter competências utilizando dispositivos móveis.
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7.4. CONCLUSÕES E 
ACTIVIDADES FUTURAS

A implementação de dinâmicas de trabalho com 
a comunidade é um processo complexo e que re-

quer a implementação de diversas estratégias que mo� vem a par� ci-
pação direta das pessoas que fazem parte do sector. Para além das a� -
vidades e da implementação de infraestrutura tecnológica, requer-se 
o trabalho em rede como meio de conexão e de geração de fortes re-
lações que facilitem a geração de propostas cria� vas.

O mais importante é conseguir a consolidação de uma rede que permi-
ta a conexão permanente entre todos os utentes destes espaços com 
o obje� vo de reduzir o “medo” que pode gerar a tecnologia em certos 
utentes e fomentar o seu crescimento permanente.
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8. 

BOA PRÁTICA Nº8 

SECTOR 
AGROPECUÁRIO

CASO PROISER
PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA
(ESPANHA)
Autor: Jose Mª Mateu Céspedes / Vicent Clemente Císcar 
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8.1. RESUMO

Nos últimos anos assistiu-se a um grande desenvolvimento no campo 
da reprodução animal, intimamente ligado à aplicação da inseminação 
artifi cial, técnica que tem permitido a máxima utilização do potencial 
genético de reprodutores de alto valor, aperfeiçoando o controlo de 
todo o processo reprodutivo e melhorando as explorações pecuárias 
com rendimentos reprodutivos ótimos. Neste sentido, a introdução das 
técnicas de reprodução assistida, tanto para resolver problemas de 
infertilidade como para desenhar programas de melhoria de produção 
animal, tem feito que as análises seminais tenham adquirido grande 
importância no âmbito da medicina reprodutiva e da veterinária.

PROISER é uma empresa cuja linha principal de produtos centra-se 
no desenvolvimento de sistemas automáticos para a análise seminal 
e a qualidade oocitária, tanto em componentes de hardware como de 
software. PROISER desenvolve soluções integrais para explorações 
agropecuárias, bem como para centros de investigação. O objetivo destas 
soluções é a análise de esperma. Por um lado, oferece um software 
de análise seminal, para realizar análise de motilidade, concentração, 
morfologia e morfometria, vitalidade e fragmentação do ADN. Desta 
forma, pode-se semi-automatizar o trabalho, e obter-se resultados mais 
fi áveis e repetitivos, além de uma grande quantidade de dados úteis 
para a investigação.
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8.2. BOA PRÁTICA

8.2.1. Antecedentes: 

A disciplina da Visão artifi cial emerge nos anos sessenta, deixando 
vislumbrar um imenso potencial de aplicações. A ideia de partida é 
singela: converter as imagens em informação que possa ser interpretada 
e processada por um computador. Dito de outra maneira, trata-se de 
codifi car as imagens em formato digital, para que seu conteúdo possa 
ser interpretado e tratado mediante os sistemas eletrónicos de gestão 
da informação.

A aplicação concreta da Visão artifi cial à análise de esperma não surgirá 
no entanto até os anos oitenta. Dantes dessa data, a análise dos 
diferentes parâmetros relevantes do esperma fazia-se de maneira mais 
artesanal. O analista observava a mostra ao microscópio valorizando 
de maneira subjetiva a quantidade, características e mobilidade dos 
espermatozoides. Com base nestes resultados emitia o seu diagnóstico 
sobre a qualidade do esperma em questão e sua viabilidade para a 
reprodução.

O alcance e impacto dos problemas reprodutivos potenciavam a procura 
de técnicas mais precisas, menos dependentes do critério do analista. Há 
que ter em conta, se atendermos às estatísticas, que cerca de 15% dos 
casais humanos que desejam ativamente ter descendência demoram 
mais de um ano em conseguir a gravidez. Muitos desses casais, uma 
vez diagnosticado a origem do problema, vêem-se obrigados a recorrer 
à fecundação in vitro. Só em Espanha, o número destas fecundações 
em 2014 foi de 116.000, segundo dados da Sociedade Espanhola de 
Fertilidade. O envolvimento emocionail para as pessoas que sofrem 
destes problemas são importantes.
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A gravidade do problema está a aumentar. 
Os hábitos de vida atuais contribuem para a 

qualidade do sémen humano. A infl uência de 
fatores como o stress e a tensão arterial elevada 

está já demonstrada cientifi camente.

A citada aplicação da Visão artifi cial à análise do sémen materializa-
se no fi nal da década dos anos setenta nos denominados sistemas 
CASA (Computer Assisted Semen Analysis). Estes sistemas permitiam 
uma análise mais precisa da qualidade do sémen, mediante uma maior 
precisão da concentração de espermatozoides, sua mobilidade e outros 
parâmetros. A sua aplicação ao âmbito científi co permitiu melhorar 
a investigação no campo da medicina reprodutiva e outras áreas 
relacionadas. No âmbito clínico, os sistemas CASA permitiram afi nar os 
diagnósticos sobre infertilidade e restantes processos reprodutivos.

Um sistema CASA consiste essencialmente numa fonte de informação (o 
microscópio), uma fonte de captura (a câmara de vídeo), um computador 
e um software com os quais se processa a informação. 

Dezenas de empresas lançaram-se na década dos anos oitenta, 
aproveitando a oportunidade de negócio que estes sistemas 
representavam, lançando os seus respetivos sistemas com diferentes 
confi gurações. A forte concorrência entre elas foi selecionando a 
paisagem, como se de um episódio darwiniano se tratasse. Daquela 
competição surgiu como principal ganhadora a empresa Hamilton 
Thorne, que ainda hoje é um dos líderes do mercado mundial. O seu 
sistema respondia a uma confi guração fechada que incluía todos os 
elementos necessários (como modo de caixa completa).
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8.2.2. Iniciando

No fi nal dos anos 80, Carles Costumar pesquisava no campo da 
Visão artifi cial, enquadrado no Departamento de Biologia funcional 
e Antropologia física da Universitat de Valencia. Carles recebia então 
o encargo de uma empresa recém-criada, Microptics. Esta startup de 
Barcelona estava nesse momento a desenvolver o seu próprio sistema 
CASA, mas precisava de apoio para desenvolver alguns dos componentes 
críticos do sistema. Carles aceitou o encargo e o protocolo entre a 
Microptics e a Universitat de Valencia foi assinado em 1989, dando início 
a uns anos de fecunda colaboração.

Desde o ponto de vista científi co, o protocolo permitiu a Carles Costumar 
aplicar o seu conhecimento neste campo e desenvolvê-lo, bem como 
assinar um bom número de artigos científi cos em revistas de prestígio.

Conforme avançava o projeto, foi necessário incorporar ao mesmo 
tempo um programador informático capaz de traduzir a código 
informático, o software, os princípios de funcionamento do sistema 
em desenvolvimento. Cedo descobriria Carles que encontrar a pessoa 
idónea para desempenhar essa tarefa não seria tarefa fácil. De facto, 
o engenheiro inicialmente selecionado abandonou o posto de forma 
abrupta apenas uns meses depois, pondo em perigo a fi nalização do 
trabalho e o cumprimento dos prazos previstos no protocolo.

Durante uma partida de Pelota Basca com outros colegas da Universitat, 
Carles comentou o problema que a saída deste engenheiro lhe tinha 
causado. Um destes colegas, professor da Escola de engenharia da 
Universitat, falou-lhe então de Francisco Blasco, um jovem e brilhante 
estudante de informática que poderia encaixar no perfi l que Carles estava 
à procura. Francisco Blasco junta-se ao projeto em 1995 e desenvolve o 
software requerido com êxito, cumprindo não só os requisitos técnicos 
como também os prazos protocolados.
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Movimentos societários na Microptics 
facilitaram a posteriori um maior envolvimento 

de Carles Costumar na empresa catalã, bem 
como a continuidade na colaboração de Francisco 

Blasco para o desenvolvimento de um sistema CASA 
melhorado, tendo Francisco Blasco fi gurado como autor e titular da 
propriedade intelectual. O novo sistema impulsionou as vendas de 
Microptics.

Em 2004, diferentes pontos de vista entre os sócios da empresa 
encrespam o ambiente, afetando tanto os processos operativos como a 
forma de distribuir entre os sócios os benefícios obtidos. As diferenças 
estavam a afetar, entre outros aspetos, a qualidade do serviço prestado.

Carles Costumar termina por desvincular-se de Microptics e associar-
se a Francisco Blasco para fundar a Proiser, Projectes i Serveis R+D, 
S.L. (PROISER). A situação não era agradável pois Blasco era sócio de 
PROISER mas cobrava ao mesmo tempo royalties a Microptics, por ser 
o proprietário do software que esta incluía nos sistemas que vendia. O 
confl ito fecha-se em 2005, mediante um acordo segundo o qual cada 
empresa podia desenvolver sua própria versão do software.

PROISER entrava assim num mercado em que os seus concorrentes 
operavam já há vários anos. Para suprir esta desvantagem, os seus 
dois principais sócios contavam com um amplo conhecimento de todas 
as características do produto. O que não tinham era conhecimentos de 
gestão empresarial. E também não tinham dinheiro.

Empreendendo
O apoio de uma incubadora de empresas seria decisivo para o 
desenvolvimento do Plano de Negócios que posteriormente lhes iria 
permitir apresentar a alguns programas públicos de fi nanciamento e 
apoio a empreendedores. A concessão pelo CDTI de um empréstimo 
Neotec em mais de trezentos mil euros parecia a solução para os 
problemas fi nanceiros, mas tinha um inconveniente. As condições desta 
linha de fi nanciamento exigiam aos promotores a contribuição de uma 
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certa quantidade de fundos próprios; 48.000 euros no caso de PROISER. 
Muito dinheiro para os sócios da empresa.

A solução veio da mão de uma empresa dedicada ao desenvolvimento 
e distribuição de produtos para diagnóstico e investigação localizada no 
mesmo complexo da sede de PROISER. A empresa Durviz, S.L. contribuiu 
com os fundos necessários para a mudança de 20% da estrutura de 
acionistas de PROISER.

O acordo era, na realidade, mais amplo. O principal interesse de Carles 
e Francisco ao montar a empresa era o desenvolvimento dos produtos 
de PROISER. Reconheciam ambos que a comercialização e distribuição 
desses produtos era imprescindível para o sucesso da empresa, mas 
não era algo que lhes motivasse especialmente. Sendo a atividade 
principal de Durviz o assumir este tipo de tarefas com produtos 
análogos, que melhor que delegar nela essas tarefas? Assim, o acordo 
com Durviz outorgou a esta a distribuição dos produtos de PROISER, em 
exclusividade e a nível mundial.

O acordo, nesta segunda parte, não funcionou. As incipientes vendas 
de PROISER caíram. A inclusão dos produtos de PROISER no catálogo 
de Durviz, sem uma especial dedicação de pessoal a promover as 
vendas, foi, na realidade, uma péssima estratégia comercial. O erro tinha 
colocado a PROISER numa posição crítica em 2007. A startup estava à 
beira de fechar portas logo após três anos da sua criação.

Carles e Francisco deram-se conta de que teriam que se dedicar a 
fundo para salvar a empresa. Teriam entre outras coisas de assumir 
todo o protagonismo, sobretudo na comercialização. Carles tirou um ano 
sabático na universidade para fazer frente ao desafi o que tinham pela 
frente.

A reestruturação do projeto não se limitou ao plano da comercialização, 
mas também ao plano fi nanceiro. Carles e Francisco voltaram a hipotecar 
as suas casas para comprar as ações da sua empresa que estavam em 
mãos de Durviz. A separação foi não obstante amistosa porque Durviz 
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não se aproveitou da situação, conformando-
se com recuperar o que tinha investido.

8.2.3. Comercializando

A aplicação às áreas clínica e de investigação das equipas de diagnóstico 
seminal tem uns envolvimentos evidentes, já comentadas anteriormente, 
para as pessoas. Os envolvimentos económicos podem ser no entanto 
de maior dimensão numa terceira área de aplicação, a produção animal.

Em boa parte das explorações agropecuárias atuais, não há convivência 
entre machos e fêmeas. A fecundação produz-se de maneira artifi cial, 
inoculando nas fêmeas doses reduzidas, ainda que sufi cientes de 
esperma. Por quê? Porque desta maneira, com um único macho, pode-
se chegar a fecundar milhares de fêmeas. As poupanças económicas 
na criação de machos são claras, além de outras vantagens como a 
melhoria das espécies, evitar doenças ou otimização de determinadas 
características dos animais.

Um dos resultados da liderança da gestão comercial por parte dos 
sócios de PROISER foi o contacto com uma empresa francesa dedicada 
aos serviços de inseminação animal com grande presença no sector 
agropecuário europeu. A atividade desta empresa centrava-se em 
produção e venda de dose seminais para produção bovina, suína, equina 
e cunícula.

Esta empresa francesa tratava de encontrar um produto específi co para 
otimizar as suas doses de sémen, nomeadamente para suiniculturas. 
O que encontrava no mercado era demasiado genérico. A oferta de 
PROISER era a que mais se adaptava às suas necessidades, mas 
não deixava de ser um produto genérico. Os diretores desta empresa 
francesa perguntavam-se se os técnicos de PROISER estariam 
dispostos a adaptar o seu produto ao que eles precisavam. Assinaram 
o protocolo e PROISER desenvolveu o produto, no que ia ser uma forma 
habitual de funcionamento na startup espanhola, isto é, trabalhar com 
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um potencial cliente para desenvolver um produto específi co. Uma vez 
desenvolvido, o produto acrescenta-se à gama de PROISER. A empresa 
cliente benefi cia-se das poupanças nas primeiras unidades, além do 
facto de que a novidade se adapta perfeitamente às suas necessidades.

Como sugere o caso francês, a internacionalização está presente a 
PROISER praticamente desde o início. Isto tem levado a que na atualidade 
a empresa conte com equipas instaladas em 45 países, incluindo na 
Austrália.

Para dar-se a conhecer nesse mercado global, a empresa vai a Congressos 
científi cos, como por exemplo os da ESHRE (European Society of Human 
Reproduction and Embriology). Nos Congressos a equipa de PROISER 
tem a oportunidade de contactar com potenciais clientes fi nais e 
revendedores. A empresa conta já com 37 revendedores exclusivos que 
cobrem boa parte do mundo.

Depois do primeiro contacto estabelecido num Congresso, ou através do 
Website, costuma-se trocar informação mediante correio eletrónico. O 
mais efetivo para fechar acordos é não obstante propiciar um encontro 
pessoal mais amplo, quer seja na sede de PROISER no Parc Científi c 
da Universitat de Valencia ou nas instalações da empresa interessada. 
Tratando-se de uma tecnologia complexa, o trabalho conjunto, cara a 
cara, ajuda a fechar vendas.

Um caso que pode resultar ilustrativo é a forma como PROISER entrou 
no mercado fi nlandês. No fi nal de fevereiro de 2012, contacta com 
PROISER um fi nlandês, sem ter muito claro no início se era revendedor 
ou cliente, mas demonstrando que conhecia a concorrência. Trocam-
se uma série de correios de forma ágil e no dia 6 de março, Francisco 
Blasco e Carles Costumar voam para a Finlândia sem ter muito claro o 
que se lhes propõe. Ali descobrem que o mercado da criança de raposas 
é importantíssimo na Finlândia.

Pode parecer que as raposas que se utilizam para a indústria de peles 
são selvagens, mas na Finlândia é um animal de criação. A criação de 
raposas na Finlândia é de dois milhões de animais, uma quantidade 
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considerável que converte o país no primeiro 
produtor mundial de pele de raposa e, tendo 

em conta que a Nokia tinha deixado de ser 
fi nlandesa, este sector tinha-se convertido na 

primeira fonte de rendimento para o país nórdico. 
Sendo tão importante, o mais curioso é que se tratava de um mercado 
que estava pouco industrializado, desde a extração, à valorização do 
sémen, à inseminação… tudo se fazia de uma forma absolutamente 
ancestral. A atitude colaborativa dos sócios de PROISER convence os 
fi nlandeses, que vêem em PROISER, mais que uma tecnologia poderosa, 
o entusiasmo de começar a trabalhar com eles lado a lado para dar um 
passo adiante nas técnicas de criança de raposas.

Durante o primeiro ano realizam-se várias estadias e trabalha-se com a 
associação de produtores. A experiência funciona muito bem e PROISER 
começa a vender na Finlândia, vendas que chegariam a superar a 
terceira parte do total de vendas da empresa.

Tanto o produto como a estratégia primeiramente num país por parte 
de PROISER requer, com frequência, adaptações. Assim, nos Estados 
Unidos preferem comprar a equipa completa, estratégia à que quiçá lhes 
tenha acostumado o líder desse mercado, Hamilton Thorne. A entrada 
no país norte-americano por parte de PROISER teve que ser ademais 
por uma via indireta porque para vender ali há que abrir uma fi lial local. 
Isto supondo uns prazos muito amplos e um custo elevado. PROISER 
aproveitou então a fi lial que o revendedor francês tinha já aberta nos 
Estados Unidos para vender através dela.

Na China e na Tailândia, outros exemplos signifi cativos, PROISER não 
inclui o computador na equipa porque o sistema operativo utilizado ali 
é particular desses países. Em qualquer caso, isto não evitou que o 
mercado tailandês esteja inteiramente nas mãos de PROISER.

Com todo isso, a empresa tem atingido já a meta do milhão de euros em 
vendas num exercício.
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8.2.4. Desenvolvendo

A vocação investigadora, o trabalho em colaboração com os clientes e 
um bom aproveitamento das ajudas públicas tem permitido a PROISER 
dispor de uma capacidade tecnológica de ponta.

O número de publicações do grupo que dá suporte a PROISER é 
elevado. Esperam superar a dezena de artigos em 2016. Na parte clínica 
trabalham com Trevor G. Cooper, principal referência cientista na área 
e colaborador da Organização Mundial da Saúde, com o que se assinam 
artigos em colaboração.

PROISER trabalha atualmente num projeto da União Europeia enquadrado 
na linha de apoio à investigação conhecida como Marie Curie. É um projeto 
a quatro anos em que colabora com outras nove entidades, empresas 
e universidades, de sete países diferentes. O objetivo é melhorar as 
técnicas de reprodução de três variedades de peixes de água doce; o 
salmão, o esturjão e a enguia.

Com tudo isto, a empresa segue cimentando a sua capacidade científi ca 
e tecnológica, mas não só no âmbito do conhecimento e no software 
de análise, mas também na fabricação de equipamento para realizar 
estas análises. A empresa tem chegado assim à situação atual, em que 
todo o que oferece, exceto os computadores, leva a marca PROISER. 
Tem desenvolvido inclusive um microscópio específi co para a função à 
que se vai destinar. Fazer em colaboração com um provedor chinês que 
atualmente o fabrica e serve a PROISER baixo pedido.

Francisco Blasco tem acrescentado a seus conhecimentos informáticos 
os de gestão, anteriormente à criação de PROISER. Realizou para esse 
efeito um programa formativo. Atualmente, a empresa trata de dar um 
passo adiante neste plano e trabalha com uma consultora externa para 
formalizar os seus processos diretivos e organizacionais.

Mas com o que Francisco desfruta agora é com a fabricação. PROISER 
dispõe de três impressoras 3D e de um centro de usinagem, com os 
que pode fabricar peças para seus protótipos, ou para seus produtos 
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postos à venda. Isto acrescenta ao portfolio 
de capacidades de PROISER uma nova faixa de 

habilidades e, como consequência, uma maior 
versatilidade.

Os sócios de PROISER tiveram que suprir com dedicação e esforço 
as carências com as que partia sua empresa. Hoje seguem com um 
alto grau de dedicação à empresa, ainda que este grau já não seja 
imprescindível. Fazem-no sobretudo porque é com o que desfrutam. O 
modelo para a equipa é também importante, e permite atingir o alto nível 
de desempenho atual com só dez pessoas em modelo.

O que mais lhes satisfaz é em qualquer caso que a empresa gera os 
sufi cientes recursos para fi nanciar um elevado volume de investigação, 
investigação essa que é a base para serem mais competitivos e gerarem 
mais recursos. Ativa-se assim um círculo virtuoso que lhes permite a eles 
se dedicar principalmente ao que gostam, e lhes afasta dos problemas 
de outros tempos.

Permanecer na vanguarda da tecnologia é a chave na atualidade porque 
o sector vive um apaixonante momento de infl exão. A aplicação da 
microscopia laser à análise de esperma abre novas e prometedoras 
possibilidades. A Visão artifi cial, tal como se vinha aplicando até a data, 
supunha em realidade analisar uma realidade tridimensional mediante 
a sua projeção em duas dimensões. Os espermatozoides movem-
se no entanto dentro do sémen deslocando-se nas três dimensões. 
As restrições da tecnologia de análise faziam perder assim boa parte 
da informação. O microscópio laser permite pelo contrário ver em 
profundidade, analisar a mobilidade real e o verdadeiro conteúdo da 
mostra. "Vamos ver como se move a célula para valer", afi rma Carles 
com certo ónus de emoção.

PROISER dispõe já de um protótipo funcional de um sistema baseado 
em microscopia laser. Para desenvolvê-lo e produzi-lo têm montado uma 
empresa conjunta com a Facultat de Física da Universitat de Valencia. 
PROISER segue assim na vanguarda da tecnologia, e trabalha agora 
na validação clínica do protótipo. Essa validação costuma requerer em 
geral tempos mais dilatados dos que a Carles e Francisco gostariam 
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pelo que se esforçam para os encurtar. Dispõem para isso de recursos 
poderosos, como seu conhecimento e sua dedicação, e agora também 
dos recursos para a investigação que gera a empresa.

8.3. RESULTADOS

Após estes anos de desenvolvimento e o duro começo, a empresa tem 
uma faturação anual superior ao milhão de euros com uma rede de 37 
revendedores exclusivos a nível mundial e com equipamento instalado 
em 45 países. A empresa dispõe de um modelo próprio estável de umas 
10 pessoas.

8.4. CONCLUSÕES E ACTIVIDADES FUTURAS

Conclusões do empreendedor Carles Costumar
	Utiliza as subvenções para incrementar o nível de desenvolvimento 

tecnológico, não os consideres rendimentos regulares da empresa, 
porque não o são

	Tens que vender para manter a empresa a fl utuar e a desenvolver

	Adapta às necessidades do cliente

	Reserva parte dos benefícios para reforçar as capacidades da empre-
sa, serão essas capacidades as que produzem benefícios no futuro
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9.1. RESUMO

Em diferentes cargos executivos em grandes empresas, os engenheiros 
Pascuala Morel, Gonzalo Russi, Alejandro Boetsch e Carlos Abogabir 
tinham visto a necessidade de acelerar os processos para gerar 
produtos e serviços mais sustentáveis. Assim, em 2012 decidiram dar 
uma volta nas suas carreiras e alcançar os seus objetivos. Fundaram 
GeCo e lançaram-se no seu primeiro projeto: Newén Maqui, um sumo 
gourmet antioxidante fabricado com o maqui silvestre que é colhido nos 
bosques vizinhos da Central Angostura de Colbún, empresa que também 
participou como sócia desta iniciativa. O impacto deste projecto é triplo: 
trata-se de um produto que contribui para a saúde dos consumidores; 
retribui 20% das suas receitas aos recolectores destes frutos e, para 
além disso, ajuda a proteger o bosque nativo do sul de Chile.

“Somos uma aceleradora de sustentabilidade que potencia o negócio 
através de projetos inovadores com impacto social. Trabalhamos 
cocriando junto de empresas e seus grupos de interesse, estratégias 
de sustentabilidade concretas, para depois implementar projetos que 
potenciem e que dêem vida a essa estratégia, mobilizando aos diferentes 
stakeholders e gerando impacto socio-ambiental no curto prazo, explica 
Abogabir.



134 Sucesso empresarial

Na sua curta vida têm já somado vários reconhecimentos. O mais recente 
foi o primeiro lugar em Desenvolvimento Humano nos Prémios Latino 
América Verde, reconhecidos como os Óscares da Sustentabilidade, 
onde foram destacados como uma das melhores empresas para o 
mundo. Eleitas por B Corporation em EE.UU., e atualmente são um dos 
fi nalistas de Avonni.

Hoje, os seus sócios encontram-se em processo de consolidação no 
Chile e prontamente esperam expandir a outros países da América 
Latina.

9.2. BOA PRÁTICA

GeCo, criadora do projeto Newén Maqui, desenvolveu um negócio que 
se destaca por incorporar um inovador conceito empresarial e pela 
qualidade de seu produto. Newén Maqui um sumo gourmet feito à 
base de maqui (Aristotelia chilensis), fruto endémico que só existe no 
sul de Chile, contém a maior quantidade de antioxidantes do mundo, 
atualmente considerado um “super fruto” muito valorizado em mercados 
estrangeiros. 

O projeto constituído por 4 integrantes começou há quatro anos 
pela observação de oportunidades para gerar nos arredores da 
central Angostura em alto Bio Bio cerca de Santa Bárbara, junto à 
empresa eléctrica Colbún. A ideia era poder criar oportunidades para 
as comunidades aldeãs locais. Nesse contexto notaram a prevalência 
do bosque nativo, desta forma decidiram explorar e encontraram um 
bosque riquíssimo em frutos, folhas de infusão, fungos e outras riquezas 
naturais. 

Dentro deste mesmo percurso deram-se conta de que o maqui era uma 
boa oportunidade, desde o ponto de vista de que é o fruto com maior 
poder antioxidante que se tenha descoberto e para além disso é de 
origem chilena. Assim, nesse contexto e vendo a evolução do mercado 
em países desenvolvidos e na América Latina, identifi caram uma boa 
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possibilidade. Desde aí começaram a trabalhar 
por uma proposta de valor que implica colher 

junto às comunidades deste sector, desenvolver 
os produtos em aliança com diferentes empresas 

e comercializar produtos a granel e fi nais. 

O selo de Newén Maqui é a saúde e sustentabilidade, através de seu 
consumo habitual gera novas oportunidades para comunidades do sul 
do país já que promove a conservação do bosque nativo e distribui 
20% das suas receitas aos recolectores destes frutos. Considerando 
que o Chile tem uma grande quantidade de bosques, este fruto chileno, 
não tem podido ser domesticado” pelo que a sua colheita depende 
exclusivamente de recolectores em sectores onde se dá de maneira 
silvestre. Algumas das zonas mais pobres do país (Araucanía, Biobío, 
Os Rios), são ricas em maqui e outros frutos de origem silvestre. Desta 
maneira mais de 400 famílias trabalham em conjunto com Newén Maqui, 
os recolectores encarregam-se de juntar o fruto desde a zona silvestre 
já que este não se cultiva. 

A proposta de valor que apresentam os seus fundadores tem um triplo 
benefi cio, porque: 

	Faz-me bem: Já que contém benefícios antioxidantes. 

	Faz bem: Porque apoia o trabalho associativo com comunidades da 
VIII e XIV região. 

	Faz-nos bem: Cuida da natureza mediante uma colheita sustentável 
nos bosques de Chile.

Este triplo benefício, somado a que não apresenta intensifi cadores 
de saber, dá-lhe um sabor único e mantém a sua condição saudável, 
já que o seu formato inicial de 250cc em garrafa de vidro (reciclável), 
e saquetas com pó liofi lizado, possui uma etiqueta com proteção UV 
para a conservação do seu poder antioxidante, este inovador desenho 
determina uma proposta única no mercado para um público-alvo de 
pessoas na casa dos 28 anos, que valorizam os atributos saudáveis e 
de sustentabilidade. 
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No entanto, a verdadeira inovação de Newén Maqui está na componente 
social e na forma de incorporar as comunidades recolectoras no seu 
modelo. Isto é um dos pontos-chave do sucesso do negócio, ao permitir 
gerar uma rede de recolectores, assegura a oferta do produto e 
complementa a sua equação de valor para satisfazer as necessidades 
de consumidores cada vez mais sofi sticados. A empresa certifi ca o 
pagamento que se realiza a cada trabalhador através de um sistema 
denominado comércio justo, onde uma empresa externa certifi ca que se 
lhes dê um pagamento digno e por sobre a média do mercado.

9.3. RESULTADOS

Em sua curta vida, Newén Maqui, tem somado vários reconhecimentos. 
Um deles foi o primeiro lugar no Desenvolvimento Humano nos 
Prémios Latino América Verde, reconhecidos como os Óscares da 
Sustentabilidade, onde foram destacados como uma das melhores 
empresas para o mundo, elegida por B Corporation em EE.UU., e também 
participaram como um dos fi nalistas de Avonni.

Para além disso, Newén Maqui teve presença em feiras internacionais 
como Expomilán (novembro 2015), obtendo visualização e sendo 
destacada por media, a nível nacional em Echinuco, conseguindo 
destacar a visibilidade e o interesse da restauração e de clientes 
institucionais intermediários. Além disso, recebeu o convite por parte da 
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organização a expor o produto no Seminário 
de Associatividade organizado por Acção 

RSE (agosto 2015) e na jornada de The Aspen 
Institute em Nova Iorque (outubro 2015).

Atualmente encontra-se a vender em mais de 600 locais comerciais, 
incluindo empresas como Jumbo, Juan Valdez Café, SalcoBrand, 
Coquinaria com presença em Santiago, Valparaíso e Porto Montt.

No que diz respeito ao desempenho comercial, entre os meses de 
janeiro 2016 a junho 2017 atingiu cerca de 500 milhões conseguindo 
posicionar-se a nível nacional como uma boa alternativa de néctar, e 
líder em tendência de estilo de vida saudável. O processo de colheita foi 
equivalente a 50.000 quilos de maqui, trabalho de 283 recolectores na 
zona de Santa Bárbara, Mulchén e Quilaco.

9.4. CONCLUSÕES E ACTIVIDADES FUTURAS

IncubatecUFRO ha sido un pilar crucial para este emprendimiento ya 
que a través de la incubadora lograron adjudicarse una capital semilla, 
el que les ha permitido crecer en ventas respecto a los años anteriores. 
Además, postularon a un fondo Scale up, por lo tanto, el equipo está 
convencido que esto les permitirá dar el salto a la internacionalización 
y además podrán mantenerse y crecer en el tiempo, logrando mayor 
impacto social, ambiental y económico. 

A nivel internacional el equipo realizó un viaje a Asia, y concretó una gira 
comercial por Canadá y Estados Unidos. Envió muestras a interesados 
de Corea, Puerto Rico, y Suiza consiguiendo acuerdos comerciales 
con algunos de ellos. Para este año se espera consolidar y comenzar 
exportaciones formales y periódicas con nuevos clientes, siendo este el 
foco de crecimiento
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10.1. RESUMEN

A empresa SOLINOVA Inovação Tecnológica e Empresarial teve origem 
na incubadora de empresas denominada UNITEC da Universidade de São 
Paulo, localizada na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 
Campus de Pirassununga. A atividade exercida pela SOLINOVA está 
baseada na captação de recursos e internalização de oportunidade 
empreendedora inovadora para a cogeração de energia heliotérmica no 
Brasil.

Este case foi embasado em uma spin-off  acadêmica que mostra sua 
formação a partir de organizações existentes (CARAYANNIS et al., 
1998).    De acordo com Pérez e Sánchez (2003), as spin-off s podem 
ser categorizadas de acordo com a organização de origem e a fonte de 
experiência dos fundadores.

Tendo-se na literatura duas fontes principais de novas empresas de  
base tecnológica, sendo elas subdivididas em: spin-off s acadêmicas, 
constituídas a partir de instituições de ensino superior e corporate spin-
off s, formadas a partir de empresas.
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Início das atividades da SOLINOVA nas dependências da UNITec/USP 
Fonte: Wohnrath, 2017

10.2. BOA PRÁTICA

A SOLINOVA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPRESARIAL LTDA, por hora 
denominada SOLINOVA é uma sociedade limitada constituída e existente 
sob as leis brasileiras, com data de fundação em 13/11/2008. A empresa 
se graduou na UNITec no ano de 2014 e conta hoje com um escritório 
localizado à Rua Siqueira Campos, nº 2729, Centro, Pirassununga – SP. 
A Figura 2, a seguir, mostra o Organograma da empresa:
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Conselheiros
Socios 

proprietarios

Estudiantes

Ingenieros

Área
administrativa/ 

RH

Financiero

Superintendente

Figura 2: Organograma da empresa

Desde o início das suas atividades, a SOLINOVA, demonstrou grande 
capacidade na área em que atua. Prova disso é que a empresa é 
responsável pelo projeto SMILE (Sistemas de Microturbina Solar-Híbrida 
para Cogeração de Eletricidade e Calor para o Setor Agroindustrial) de 
desenvolvimento e implantação  de  duas plataformas termossolares no 
Brasil para cogeração   de energia elétrica e térmica em altas temperaturas, 
sendo uma delas uma planta própria. O projeto extremamente relevante 
na área de aproveitamento de energias (elétrica e térmica) e geração 
distribuída, conta com parceiras importantes como a Universidade de 
São Paulo - USP, a Agência Aeroespacial da Alemanha - DLR, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico  e Social - BNDES, e BMUB 
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Germany, além de projeto de P&D em conjunto com a concessionária de 
energia Elektro Eletricidade S.A..

Estratégia de negocios:
O principal objetivo do projeto SMILE é a busca por efi ciência energética 
na geração e distribuição de energia. Com a cogeração de energia elétrica 
e térmica, o projeto possibilita ao cliente da tecnologia a utilização 
de calor produzido pelos gases de escape da microturbina geradora 
de energia elétrica em seu processo produtivo, deixando este então, 
na maioria das vezes, de utilizar energia elétrica para aquecimento e, 
consequentemente, utilizando de maneira efi ciente e otimizada a energia 
gerada.

O projeto inovador na América Latina é piloto, está em fase de implantação 
sendo mérito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (P&D ANEEL), o que atesta os objetivos da 
SOLINOVA em desenvolver projetos que tenham como características o 
uso efi ciente e conservação de energia.



145Sucesso empresarial - Caso SOLINOVA

Manual de boas práticas da rede agroinncuba 

Socios colaboradores: 
 

 

Parceria com a Agência Espacial Alemã (DLR) 
O projeto SMILE foi aprovado pelo Ministério Federal Alemão para 
Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear, em 25.3.2010. 
No projeto SMILE, os participantes, o Centro Aeroespacial Alemão DLR, 
a FUSP e a empresa brasileira SOLINOVA pretende instalar e operar dois 
sistemas de microturbinas híbridas solares no Brasil.

Para isso, foi celebrado contrato entre as partes e assinado um 
acordo entre a DLR e a SOLINOVA onde consta deveres e direitos 
de ambas as partes, bem como, as contrapartidas de ambas para a 
execução e implantação fi nal do projeto. A infraestrutura para o projeto, 
disponibilizada através da parceria com a USP e o DLR, é composta 
de equipamentos, espaço físico e laboratórios compartilhados com 
as mesmas. A metodologia de proteção de propriedade intelectual da 
empresa dá-se por intermédio de registro de patentes.



146 Sucesso empresarial

No projeto SMILE existe a cooperação com o Centro Alemão Aeroespacial 
(DLR - Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt) e futuramente 
mediante o projeto SMILE, o qual consiste na implementação de duas 
plantas pilotos termo solar de geração elétrica no país.

Neste projeto se propõe a utilização da tecnologia de centrais de torre. 
O projeto consiste num conjunto de equipamentos orientados em focar 
a radiação solar num trocador de calor (receptor) posicionado sobre uma 
torre. O sistema pode usar centenas de espelhos com equipamento de 
seguimento solar chamados de heliostatos que estão encarregados de 
refl etir a luz solar sobre o receptor.

Neste tipo de central é possível utilizar um sistema de armazenamento 
térmico para garantir o suprimento de calor nos momentos de ausência 
de sol ou pela noite. Porém uma solução que está se confi gurando nos 
últimos anos é a utilização de uma câmara de combustão acoplada 
a uma microturbina que, alimentada por um combustível, mantém a 
geração de eletricidade como uma central térmica normal.

Devido à tecnologia da torre, além da geração de eletricidade é possível 
promover o melhor aproveitamento termodinâmico do sistema por meio 
da cogeração eletricidade/calor e, através de ciclo térmico (chiller de 
absorção) aproveita-se a geração de frio. Desta forma obtém-se um 
sistema chamado  de trigeração, como apresentado abaixo. Esse tipo de 
sistema é ideal para indústrias com demanda combinada, favorecendo 
a efi ciência energética.

 



147Sucesso empresarial - Caso SOLINOVA

Manual de boas práticas da rede agroinncuba 

Os principais objetivos do Projeto SMILE são:

	 Implantar duas unidades piloto de central 
de concentração solar, sendo uma hibrida com 

biocombustível e outra com sistema de armazena-
mento de energia;

	Estudar os mecanismos e processos inerentes, bem como dimensio-
namento, operação e manutenção, com especial enfoque na geração 
de eletricidade;

	Capacitar uma rede de fornecedores nacionais para construção de 
centrais solares de concentração;

	Promover o desenvolvimento regional baseado no uso de energia 
limpa.

Rotas tecnológicas e captação de recursos

A subvenção econômica no marco legal brasileiro (Lei 4.320 da 
Contabilidade Pública. De 17 de Março de 1964) que a classifi ca como 
uma transferência corrente, ou seja, não necessita contraprestação 
direta de bens ou serviços, bem como a utilização de políticas públicas 
para o empreendedorismo de inovação nas universidades é bem vinda no 
que diz respeito a questões onde estão envolvidos riscos tecnológicos, 
processos de produção para introdução no mercado e suas inovações, 
e se destina exclusivamente às despesas e não investimento.

Esses recursos garantidos são bases para a contratação de 
pesquisadores, bolsas de mestrado e doutorado em parceria com  
universidades e empresas, bem como, instituição de parcerias com 
instituições de pesquisa com natureza criativa e empreendedora à 
execução de projetos de P&D.

Nessas chamadas públicas entre os anos de 2006 e 2009 foi criado o 
programa Prime, destinado à capacitação e gestão de empresas recém-
criadas e que norteou o nascimento da UNITEC - Incubadora de Empresas 
Inovadoras de Pirassununga no campus da USP de Pirassununga.
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Como podemos verifi car no próximo fl uxograma o caminho dos processos 
inovadores que benefi cia a universidade e empresas em novos processos 
e produtos tecnologicamente novos ou com substancial melhora 
técnica, gera benefícios para a sociedade e contribuições signifi cativas 
para sociedade como um todo. 

Fluxograma da SOLINOVA Inovação Tecnológica e Empresarial Ltda

Segue abaixo um roteiro tecnológico com o histórico das parcerias 
obtidas que servem para identifi car o caminho percorrido pela SOLINOVA 
para

se tornar uma empresa reconhecidamente inovadora e que buscou a 
diferenciação de mercado e a oportunidade que lhe foi oferecida pelos 
parceiros.

A trajetória de inovação da empresa SOLINOVA esteve alicerçada, desde 
o início, no escopo dos Programas a seguir relatados:

	1996 - 1999: Projeto Receiver for Solar-Hybrid Gasturbine and CC 
Systems (REFOS) desenvolvido pelo DLR e o CIEMAT espanhol. Ob-
jetivo do projeto: desenvolvimento dos conceitos do receptor volu-
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métrico e a introdução de uma turbina a gás 
como sistema de backup;

	  2001 – 2003: Projeto Solar Hybrid Gas Turbi-
ne Electric Power System – SOLGATE. Objetivo do 

projeto: desenvolvimento da hibridização do sistema 
solar de alta temperatura ainda utilizando como combustível o gás 
natural conseguindo signifi cativos avanços nos sistemas de contro-
le do sistema e equipamentos, porém ainda como sistema de labo-
ratorial em teste.

	2006 - 2010: Projeto Solar-Hybrid Power and Cogeneration Plants 
- SOLHYCO . Objetivo do projeto: incorporar melhorias construtivas 
no receptor solar e a avaliação da hibridização utilizando biocom-
bustíveis. Os ensaios do projeto foram realizados integralmente na  
plataforma solar de Almeria na Espanha e em todas as etapas houve 
acompanhamento da equipe brasileira.

	2010 – 2014: Projeto SMILE - Solar-hybrid microturbine systems for 
cogeneration in agro-industrial electricity and heat production Obje-
tivo do projeto: implantação de unidades de torre solar para geração 
híbrida de eletricidade a partir da combinação de energia solar e bio-
combustível/armazenamento de calor de suplementação. O projeto 
SMILE nasceu da parceria entre SOLINOVA e DLR  (Agência Espacial 
da Alemanha) e esse contrato defi ne os termos e as condições sob 
as quais a SOLINOVA irá apoiar o DLR durante o contrato de P&D 
que é operado pelo DLR em Stuttgart. A SOLINOVA fará compras, 
construção e operação de dois sistemas de microturbinas integra-
dos a agroindústrias no Brasil originalmente defi nidos no SMILE. O 
valor total do contrato é de € 2.694.316,00 Euro. O pagamento do 
DLR é limitado a € 964.316,00 (novecentos e sessenta e quarto mil 
trezentos e dezesseis Euros)

	Projeto “Modelo para análise de potencial de mercado para central de 
concentração solar hibrida aplicada à indústria frigorífi ca” RHAE pro-
cesso no 555400/2010-7, o qual contribuirá com pessoal especializa-
do para suporte aos pesquisadores, no montante de R$ 195.776,70.

	Como iniciativa tomada pela empresa em busca de recursos, pode-
mos citar os seguintes projetos dos quais serão alocadas parte da 
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receita: Projeto “Solar-Hybrid Microturbine Systems 
For Rural Electricity Production” (SMILE) no montante de R$ 
155.400,00.

	2013 – Elektro Eletricidade e Serviços fi rmou parceria com a SOLINO-
VA por ter sido aprovado o projeto SMILE para o programa de P&D 
da  Aneel objetivando desenvolver esse projeto através de pessoal 
qualifi cado para pesquisas, adotar as melhores práticas e técnicas 
possíveis. O aporte foi de R$ 1.551.972,00 distribuídos em várias ru-
bricas, entre elas, RH, serviços de terceiros, máquinas e equipamen-
tos, materiais de consumo e viagens e diárias. 

Trajetória da SOLINOVA (fases e aportes de capital de inovação + 
alavancagem fi nanceira)

Considerações fi nais

A SOLINOVA é uma spin-off  originada nos laboratórios de gestão e 
inovação e de efi ciência energética do Campus da USP em Pirassununga 
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e possui uma estrutura funcional enxuta, com 
estilo de gestão moderno e ágil, previsão de 

participação de funcionários nos resultados, 
e outros incentivos  que atraem os melhores 

profi ssionais do mercado.

A SOLINOVA está inserida no mercado nacional como uma empresa  
nas áreas de energias renováveis, efi ciência energética, pesquisa e 
desenvolvimento de estudos e tecnologias voltadas para a geração e 
uso racional de energia elétrica. A segmentação utilizada na estratégia 
da SOLINOVA está ligada a um nicho muito particular de clientes 
que são os investidores particulares, grandes empresas geradoras e 
distribuidoras de energia.

A atuação sinérgica entre a SOLINOVA e a USP gerou investimentos 
diretos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) no 
montante de R$ 7.500.000,00 (cerca de U$ 2.500.000,00) na plataforma 
solar da Universidade e comprova que a geração direta de uma spin-off  
universitária (SOLINOVA) reinjeta recursos no próprio ecossistema de 
inovação, onde estão envolvidos o Laboratório de Energia e a Incubadora 
de Empresas (UNITec), ambas da FZEA/USP – Campus de Pirassununga
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manual de boas práticas 
da rede

É uma ferramenta que a Rede AGROINNCUBA 

disponibiliza aos negócios inovadores e às entidades de 

apoio ao empreendedor para facilitar a sua gestão, 

contribuindo assim para a sua consolidação e 

desenvolvimento.

Com este manual temos reunido uma série de exemplos 

e casos reais de boas-práticas em matéria de inovação e 

de gestão, extraídos tanto das incubadoras parceiras da 

rede, como das empresas incubadas. O objetivo é 

promover, guiar, inspirar novas iniciativas e, ao mesmo 

tempo, reforçar a importância do trabalho colaborativo.

Neste sentido, o manual divide-se em três secções 

atendendo a três medidas de interesse:

• Intercâmbio de boas-práticas para o desenvolvimento 

de novas metodologias para a geração, incubação e 

aceleração de projetos de âmbito agroalimentar.

• De�nição de mecanismos para a sensibilização e 

promoção da cultura empreendedora nas universidades 

e centros de geração de conhecimento. 

• Apresentação de casos de sucesso de startups e 

empresas inovadoras da órbita de AGROINNCUBA que 

possam ilustrar às startups mais iniciantes o caminho a 

seguir de maneira prática e concreta. 
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