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1º Fórum de Startups da Zona da Mata 

será realizado na UFJF 

8 DE JUNHO DE 2016 
 

ENSINO E OPORTUNIDADES 

 
Visual Hunt) 
 
Para estimular a geração de negócios das micro e pequenas 
empresas de Juiz de Fora e região e capacitar os 
empreendedores de startups e da economia criativa sobre as 
principais tendências do setor, o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) promove o 1º Fórum 

http://www.ufjf.br/noticias/category/ensino-oportunidades/
https://visualhunt.com/
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de Startups da Zona da Mata. O evento será realizado no dia 
27 de junho, a partir das 15h, no auditório da Faculdade de 
Engenharia da UFJF. 
O objetivo do Fórum de Startups é orientar e informar 
empreendedores sobre a criação e manutenção de 
uma startup. Para isso, serão abordados nas palestras 
e workshops temas como jornada empreendedora e capital 
empreendedor, programas de aceleração, linhas de crédito 
específicas para inovação e investimentos anjo. 
As inscrições são gratuitas e limitadas e podem ser feitas 
pelo site do Sebrae ou pelo telefone (32) 3257-4705 ou 3257-
4708. 
 
Sebrae Like a Boss 
O Sebrae Like a Boss 1UP! também integra a programação do 
1º Fórum de Startups da Zona da Mata, uma competição 
de startups marcada pela tendência da gamificação. Podem 
participar as pessoas com uma ideia autêntica e inovadora e 
os melhores colocados apresentarão sua ideia em um pitch de 
5 minutos no Fórum, às 21h. 
Os três primeiros colocados na competição ganharão 1 mês de 
utilização gratuita do Laboratório Aberto do Senai em BH, no 
mês de julho para desenvolver seus projetos. O 1º colocado 
ganhará cinco postos de trabalho gratuitos para sua equipe no 
Multi.spaço Coworking por dois meses e uma bolsa no valor 
de R$ 1.200 no curso de inglês Brasas de Juiz de Fora. 
As inscrições para o Sebrae Like a Boss 1UP! devem ser feitas 
através do formulário on-line. 

Outras informações: (32) 3257-4715 – (32) 3257-4748 
(Sebrae Regional Zona da Mata) 

http://www.ufjf.br/noticias/2016/06/08/1o-forum-de-startups-da-zona-da-mata-
sera-realizado-na-ufjf/ 

 
 
 

https://www.sebraemg.com.br/atendimento/preinscricao/preinscricao.aspx?evento=1&cod_pasta=1960&cod_areaconteudo=1958&navegacao=SERVI%C3%87OS_ONLINE/Cursos_e_Eventos/Inscri%C3%A7%C3%B5es&cod_paginaconteudo=2315
http://www.sebraelikeaboss1up.com.br/
http://www.ufjf.br/noticias/2016/06/08/1o-forum-de-startups-da-zona-da-mata-sera-realizado-na-ufjf/
http://www.ufjf.br/noticias/2016/06/08/1o-forum-de-startups-da-zona-da-mata-sera-realizado-na-ufjf/
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Stanford abre as portas para startups brasileiras em programa de 
inovação 

 ESTADO DE MINAS POSTADO EM 09/06/2016 18:19 

Uma das mais importantes universidades dos Estados Unidos e berço acadêmico do Vale do Sílico, 

Stanford está com inscrições abertas para a sua edição do Programa de Inovação e 

Empreendedorismo de 2016. Startups interessadas poderão confirmar inscrições até o dia 30 de 

junho e, como na primeira edição, de 2014, 25 empresas com dois participantes cada uma terão a 

oportunidade de aprender empreendedorismo com os experientes professores do Centro de 

Desenvolvimento Empresarial de Stanford, em uma metodologia que realiza uma imersão nos 

mailto:nacional.em@uai.com.br
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conceitos de inovação e posicionamento de produto voltado para o mercado.  

 

Esta é uma das iniciativas do MGTI, um grande programa de fomento da Tecnologia da Informação 

mineira, que une as quatro entidades que representam o setor: Assespro-MG, Fumsoft, Sindinfor e 

Sucesu Minas. 

 

O presidente da Assespro-MG, Marcello Caldeira, que participou da turma de Stanford em 2014, 

disse aos presentes no lançamento que vivenciar o programa de Stanford, “foi muito positivo, 

acredito que todos nós crescemos”. Leonardo Fares, presidente da Fumsoft, lembrou que “a 

Universidade de Stanford está acreditando em nosso esforço e, pela primeira vez, traz seu programa 

para a América Latina, pelo Brasil”. O coordenador Wilson Caldeira comentou que a equipe da 

universidade do Vale do Silício, “é o ícone da inovação”, e que “eles acreditam que 

empreendedorismo é fazer acontecer”. 

 

Mônica Hauck, da Solides, contou aos participantes do lançamento que, após participar da primeira 

turma do programa, em 2014, sua empresa foi listada entre as 100 mais atraentes para se investir, em 

2015. Ela disse ainda que, “quando você diz a um cliente, principalmente um cliente grande, que sua 

metodologia foi testada em Stanford, ninguém questiona mais nada”. 

 

Lembrando de sua experiência, Daniel Costa, da Take.Net, falou que, “a aula em Stanford é mais 

leve que os pitchs que as empresas precisam apresentar”, e comentou ainda que, “eles possuem a 

mentalidade que a gente precisa para chegar ao mercado em um outro patamar”. 

 

Para aqueles que participarem da turma de 2016, o coordenador brasileiro do programa, Wilson 

Caldeira, informou que “haverá webinars ao vivo em 28/9, 11/10 e 26/10; um curso online de 29/9 a 

28/10; e a semana presencial do programa, em Stanford, entre 31/10 e 04/11”. Novas apresentações 

do Programa de Inovação e Empreendedorismo da Universidade de Stanford acontecerão online, a 

partir das instalações do Uaitec BH, para várias regiões de Minas Gerais, em 19/5; no coworking 

Cubo, em São Paulo, em 20/5; e em Juiz de Fora, no Critt da UFJF, em 08/6. 

 

Os interessados em levar sua empresa, startup, ou ideia consolidada de negócio, podem se 

inscrever aqui; outras informações são obtidas pelo email stanford@mgti.org.br ou pelo telefone 

(31) 3194-7658. 

 

Interessados em financiar a participação no evento podem também entrar em contato com o BDMG 

(financiamento@fiemg.com.br), que disponibilizou uma linha de crédito para empreendedores 

interessados. 

 
http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/bigideia/bigideia-

noticia/2016/06/09/bigideia,771116/stanford-abre-as-portas-para-startups-
brasileiras-em-programa-de-inova.shtml 

 

http://imgsapp.em.com.br/bit.ly/MGTI_STANFORD_2016;
http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/bigideia/bigideia-noticia/2016/06/09/bigideia,771116/stanford-abre-as-portas-para-startups-brasileiras-em-programa-de-inova.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/bigideia/bigideia-noticia/2016/06/09/bigideia,771116/stanford-abre-as-portas-para-startups-brasileiras-em-programa-de-inova.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/bigideia/bigideia-noticia/2016/06/09/bigideia,771116/stanford-abre-as-portas-para-startups-brasileiras-em-programa-de-inova.shtml
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Curso oferece treinamento para 

gestão ágil de projetos em MG 
 

O evento será no próximo sábado (11), das 8h às 18h, em Juiz de Fora. 

Objetivo é levar aos participantes conhecimentos conceituais e práticos. 
Do G1 da Zona da Mata 

 
FACEBOOK 

O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF) e o Sebrae estão abertas as inscrições para o curso Treinamento de 

Gestão Ágil de Projetos com Scrum.   

O objetivo é levar aos participantes conhecimentos conceituais e práticos sobre metodologias 

ágeis e planejamento de projetos de softwares e estimular a discussão, visando implantar o 

gerenciamento ágil dentro das empresas. 

O curso acontecerá no próximo sábado (11), das 8h às 18h, na sede do Sebrae - que fica na 

Avenida Olegário Maciel, nº 436, Bairro Santa Helena -, onde também estão sendo realizadas as 

inscrições, das 9h às 12h e das 13h às 17h.  

Outras informações pelos telefones (32) 3257-4708/4715. 

 
  
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2016/06/curso-oferece-treinamento-

para-gestao-agil-de-projetos-em-mg.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/cidade/juiz-de-fora.html
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2016/06/curso-oferece-treinamento-para-gestao-agil-de-projetos-em-mg.html
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2016/06/curso-oferece-treinamento-para-gestao-agil-de-projetos-em-mg.html
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UFJF oferece curso sobre inovação 

tecnológica e desenvolvimento 
 

O objetivo é trazer reflexões sobre o processo de inovação no Brasil. 

Curso será na quinta-feira (23), das 14h às 18h, com entrada gratuita. 
Do G1 Zona da Mata 

 

 
Com o objetivo de abordar perspectivas que influenciam o desenvolvimento de tecnologias no 

Brasil, o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) vai oferecer, gratuitamente, o curso Formas Institucionais, 

Trajetórias de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, na próxima quinta-feira (23), das 14h 

às 18h, no auditório do Instituto de Artes e Design (IAD). 

O curso será ministrado pelo diretor de Inovação da UFJF, Ignacio Godinho Delgado, e será 

dividido em duas sessões. A primeira vai abordar as variedades do capitalismo que agem no 

processo de inovação tecnológica e, a segunda, as estratégias de países semiperiféricos para 

avançarem nesta área. A egundo Delgado, o objetivo é trazer reflexões sobre o processo de 

inovação no Brasil, os pontos positivos, negativos e as necessidades de mudança. 

"A apresentação dos diferentes modelos de gestão das organizações tem o intuito de expor as 

possíveis utilizações na elaboração do perfil inovador brasileiro, que mistura padrões opostos 

para que se entenda como foi construída a ideia de desenvolvimento tecnológico que é trabalhada 

no país atualmente". 

 

Outras informações no site ou pelo telefone: (32) 2102-3435. 

 

http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2016/06/ufjf-oferece-curso-sobre-

inovacao-tecnologica-e-desenvolvimento.html 

https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fmg%2Fzona-da-mata%2Fnoticia%2F2016%2F06%2Fufjf-oferece-curso-sobre-inovacao-tecnologica-e-desenvolvimento.html%3Futm_source%3Dgoogleplus%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fmg%2Fzona-da-mata%2Fnoticia%2F2016%2F06%2Fufjf-oferece-curso-sobre-inovacao-tecnologica-e-desenvolvimento.html%3Futm_source%3Dgoogleplus%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar
http://www.ufjf.br/critt/
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2016/06/ufjf-oferece-curso-sobre-inovacao-tecnologica-e-desenvolvimento.html
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2016/06/ufjf-oferece-curso-sobre-inovacao-tecnologica-e-desenvolvimento.html
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Critt oferece curso sobre 
desenvolvimento e inovação 
tecnológica 

20 DE JUNHO DE 2016 
 

ENSINO E OPORTUNIDADES 
 

Com o objetivo de abordar perspectivas que influenciam o 
desenvolvimento de tecnologias no Brasil, o Centro Regional 
de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) oferece o curso 
Formas Institucionais, Trajetórias de Desenvolvimento e 
Inovação Tecnológica. Ministrado pelo diretor de Inovação da 
UFJF, Ignacio Godinho Delgado, acontecerá na próxima 
quinta-feira, dia 23, das 14h às 18h, no auditório do Instituto 
de Artes e Design (IAD), com entrada gratuita. 
O curso será dividido em duas sessões. A primeira tratará de 
variedades do capitalismo que agem no processo de inovação 
tecnológica e, a segunda, das estratégias de países 
semiperiféricos para avançarem nesta área. O objetivo, 
segundo Delgado, é trazer reflexões sobre o processo de 
inovação no Brasil, seus pontos positivos, negativos e as 
necessidades de mudança. 
De acordo com ele, a apresentação dos diferentes modelos de 
gestão das organizações tem o intuito de expor suas possíveis 
utilizações na elaboração do perfil inovador brasileiro, que 
mistura padrões opostos, para que se entenda como foi 

http://www.ufjf.br/noticias/category/ensino-oportunidades/


 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

CENTRO REGIONAL DE INOVAÇÃO E 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

 
 

CLIPPING MENSAL – JUNHO 2016 

construída a ideia de desenvolvimento tecnológico que é 
trabalhada no país atualmente. 
Delgado destaca que o Brasil é reconhecido como um país 
semiperiférico por mesclar o desenvolvimento tradicional 
com a matriz inovadora. Segundo ele, a principal 
característica destes países é apostar na implementação de 
multinacionais para atingirem a inovação. “Isto faz com que 
estes países sofram um tipo de submissão tecnológica com 
relação às potências inovadoras mundiais, porque o que 
produzem acaba ficando em segundo plano, não é muito 
relevante para estas multinacionais.” 
Nos últimos anos, conforme explica o diretor, o estímulo ao 
empreendedorismo e à inovação tecnológica no país têm 
tentado romper as limitações deste modelo. “A proposta é 
trabalhar para gerar empresas que não estejam contaminadas 
com o antigo padrão de ‘vender’ nossas ideias para as 
multinacionais estrangeiras.” 
Para ele, a mudança, neste sentido, é fundamental para que o 
país seja reconhecido por seu desenvolvimento tecnológico. A 
solução, segundo ele, é criar uma mentalidade aberta à 
inovação, como já tem sido feito por meio de ações como as 
do Critt e outras organizações e  fortalecer os laços entre as 
grandes empresas brasileiras e os inovadores. “Isto é 
necessário para garantir que o trabalho desenvolvido aqui não 
seja mais submetido a olhares externos. Não se trata de 
excluir a participação estrangeira, mas de valorizar o processo 
de inovação nacional.” 
 
 
Outras informações: (32) 2102-3435 (Critt-UFJF) 
  

 
 

http://www.ufjf.br/noticias/2016/06/20/critt-oferece-curso-sobre-
desenvolvimento-e-inovacao-tecnologica/ 

 
 

http://www.ufjf.br/critt
http://www.ufjf.br/noticias/2016/06/20/critt-oferece-curso-sobre-desenvolvimento-e-inovacao-tecnologica/
http://www.ufjf.br/noticias/2016/06/20/critt-oferece-curso-sobre-desenvolvimento-e-inovacao-tecnologica/
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Ideias inovadoras são premiadas no 1º 

Fórum de Startups da Zona da Mata 

28 DE JUNHO DE 2016 
 

PESQUISA E INOVAÇÃO 

 
Empresa vencedora apresentou aplicativo, em fase exp            
A empresa Seu Atendente foi a vencedora do “Sebrae Like a 
Boss 1UP”, competição entre empresas inovadoras dentro 
do 1º Fórum de Startups da Zona da Mata. O evento 
aconteceu nesta segunda, 27, na Faculdade de Engenharia da 
UFJF. A competição que encerrou o evento permitiu 
às startups participantes compartilharem  seus produtos, 
ideias inovadoras e planos de negócios aos jurados e ao 
público, durante apresentações de dois minutos. Os três 
primeiros colocados, premiados por empresas parceiras do 
Sebrae, receberam um mês de acesso ao Laboratório Aberto 
do Senai. A Smarti9, incubada pelo Centro Regional de 
Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt), está entre as 
selecionadas pela plataforma do Sebrae. 
Cerca de 200 visitantes, entre empreendedores, investidores e 
interessados pelo tema, participaram do Fórum. Além da 

http://www.ufjf.br/noticias/category/pesquisa-inovacao/
http://seuatendente.com/
http://www.sebraelikeaboss1up.com.br/
http://www.sebraelikeaboss1up.com.br/
http://www.ufjf.br/noticias/2016/06/08/1o-forum-de-startups-da-zona-da-mata-sera-realizado-na-ufjf/
http://smarti9.com.br/empresa/
http://www.ufjf.br/noticias/2016/06/08/1o-forum-de-startups-da-zona-da-mata-sera-realizado-na-ufjf/
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competição, a programação incluiu workshops. O evento, que 
nasceu da parceria entre o Sebrae e o Critt, teve como tema 
principal a capacitação de investimentos e seu papel 
fundamental no crescimento de pequenas e inovadoras 
empresas. 
 
Confira mais fotos do evento 
 
O vencedor da noite, Murilo Chaves, fundador da empresa 
campeã, apresentou o aplicativo que mostra ao usuário os 
produtos mais próximos de sua localização. No serviço, o 
comerciante cadastra seus produtos e o usuário, buscando por 
um produto específico, encontra os locais de venda mais 
próximos. Atualmente em fase experimental, o beta do 
aplicativo deverá ser lançado durante as Olimpíadas, com 
uma versão em inglês. Para isso, a empresa está em busca de 
programadores. 
“A premiação veio em ótima hora para o Seu Atendente. Nós 
precisávamos de um escritório para trabalhar, além do apoio 
de Sebrae e Senai. O sucesso de iniciativas locais é importante 
para fomentar essa cultura em Juiz de Fora, fazendo crescer a 
comunidade de startups. Além disso, o evento permite uma 
maior proximidade com os investidores, o que é essencial, e 
possibilita que a gente apresente o trabalho aqui na cidade”, 
diz Chaves, que já fez contato com investidores após a 
premiação. 
Leonardo Frossard, responsável pela Incubadora de Base 
Tecnológica da UFJF (IBT, englobada pelo Critt), avaliou o 
Fórum como positivo. “Foi um evento interessante, 
incentivando os futuros empreendedores e iniciantes. Foi 
também uma oportunidade de ter contato com 
empreendedores de sucesso, que já obtiveram investimentos. 
O resultado foi satisfatório.” 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/ufjf/sets/72157670229747116
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Smarti9 
 
A busca por investimentos foi o foco 
das startups participantes. Uma das dez empresas 
selecionadas pela plataforma do Sebrae, a Smarti9, incubada 
no Critt, participou do Fórum buscando divulgar suas 
tecnologias e encontrar investidores para crescer no mercado. 
Entre as inovações apresentadas no evento, esteve o i9Plug, 
uma extensão elétrica controlada remotamente por WiFi. 
“Esse é um dos produtos apresentados, também no Vale do 
Silício, na K-Startup (competição promovida pela Coreia do 
Sul, em parceria com várias empresas de tecnologia). É um 
recurso que permite até o controle do gasto de energia, num 
cenário em que o custo da energia está cada vez mais alto. No 
início da empresa, o maior desafio foi encontrar o capital para 
começar a alavancar o negócio. Hoje estamos procurando 
encontrar investidores para poder difundir nossa tomada no 
mercado”, conta Diogo Fernandes, co-fundador da Smarti9. 
Segundo a analista do Sebrae e uma das organizadoras, 
Daniela Ferreira, o tema atrai o interesse do juiz-forano: 
“Sempre quando fazemos alguma ação voltada para a 
inovação, para as startups, a cidade responde muito bem. 
Hoje falamos sobre investimento anjo, contando com a 
presença do João Kepler, premiado em 2015 pelo Spark 
Awards da Microsoft como melhor investidor do brasil. Além 
dele, tivemos dois empresários como jurados do “Sebrae Like 
a Boss”. O evento nos permite começar a mapear, na região, 
possíveis investidores, capacitá-los para as regras do 
investimento em startups e encurtar a ponte entre eles e os 
empreendedores”. 

 
http://www.ufjf.br/noticias/2016/06/28/ideias-inovadoras-sao-premiadas-no-1o-

forum-de-startups-da-zona-da-mata/ 
 
 
 
 

http://smarti9.com.br/empresa/
http://www.k-startupgc.org/
http://joaokepler.com.br/about1-q/
http://www.ufjf.br/noticias/2016/06/28/ideias-inovadoras-sao-premiadas-no-1o-forum-de-startups-da-zona-da-mata/
http://www.ufjf.br/noticias/2016/06/28/ideias-inovadoras-sao-premiadas-no-1o-forum-de-startups-da-zona-da-mata/
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http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/mgtv-1edicao/videos/v/mgtec-primeiro-forum-de-startups-e-realizado-em-juiz-de-fora/5128226/
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/mgtv-1edicao/videos/v/mgtec-primeiro-forum-de-startups-e-realizado-em-juiz-de-fora/5128226/
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/mgtv-1edicao/videos/v/mgtec-primeiro-forum-de-startups-e-realizado-em-juiz-de-fora/5128226/
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INCUBADORAS E INCUBADAS SÃO 
PREMIADAS NO FINAL DO BLOOMBTECH 
07/07/2016 

 
Reconhecimento do desempenho de incubadoras e empresas incubadas e 

celebração do encerramento de mais um ciclo de fomento à rede de 

empreendedorismo, inovação e tecnologia de Minas Gerais marcaram o evento 

“Incubadoras Mineiras – Impulsionando Negócios Inovadores”. A iniciativa reuniu 

gestores, empresários e parceiros, dia 30 de junho, em Belo Horizonte. O encontro 

teve como objetivo apresentar os resultados e destaques do Programa de 

Desenvolvimento Estratégico de Empresas Incubadas em Minas Gerais 

(BloomBTech).  

https://www.facebook.com/rmimg/photos
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O BloomBTech foi promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas de Minas Gerais (Sebrae-Minas), Rede Mineira de Inovação (RMI) e 

Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior (Sectes). O programa proporcionou direcionamentos estratégicos 

e incentivou o desenvolvimento do potencial de negócios das empresas incubadas 

de Minas Gerais.  

A executora do projeto, a Wylinka, realizou consultorias individuais e em grupo 

com todas as incubadas inscritas no programa. A proposta foi desenvolvida em 

2015 e 2016 em quatro etapas: diagnóstico por meio de reunião presencial; estudo 

do cenário e de mercado para cada empresa; definição de estratégias e solução 

para os principais gargalos junto aos empreendedores; e acompanhamento da 

implantação do planejamento proposto.  

Os principais casos de sucesso, identificados durante a realização do projeto, 

foram publicados no e-book “Impulsionando Negócios Inovadores”, lançado 

durante o evento de encerramento do programa.  

Na mesa de abertura estavam presentes o diretor técnico do Sebrae Minas, 

Anderson Cabido; o subsecretário de Inovação Tecnológica da Sectes, Leonardo 

Dias; a vice-presidente da RMI, Ana Cristina de Alvarenga Lage; o representante 

da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), Heber Pereira 

Neves; e a representante do Banco de Desenvolvimento de Minas de Gerais 

(BDMG), Glaucia Aneti Ferreira da Silva.  

Premiação 

Durante o evento, também foram premiadas as incubadoras e as empresas 

incubadas que se destacaram na participação do programa, em um total de sete 

categorias.  

A Incubadora de Desenvolvimento Tecnológico e Setores Tradicionais do Campo 

das Vertentes (Indetec), de São João Del Rei, foi homenageada na categoria 

“Incubadora Engajada”, que participou em todas as etapas do programa e que 

mais colaborou para o sucesso do programa. “Todo o processo foi muito positivo 

para nossas startups. Desde o diagnóstico até esse reconhecimento nos 

ofereceram grandes incentivos”, contou a gestora da Indetec, Moema Guimarães 

Santos.  

Já o título de “Incubadora de Impacto” ficou com o Centro Tecnológico de 

Desenvolvimento Regional de Viçosa (CenTev), que gerou maior impacto no 

desenvolvimento de suas empresas incubadas. “Foi realmente uma grande alegria 

receber esse prêmio, principalmente, por termos recebido um projeto-piloto do 

programa e estarmos juntos dessa iniciativa desde o início”, disse a coordenadora 

da incubadora do CenTev, Nathália Ferreira.  
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O título de “Incubadora Mobilizadora” foi dividido pela incubadora do Instituto 

Nacional de Telecomunicações (Inatel), de Santa Rita do Sapucaí, e pela 

incubadora Habitat, de Belo Horizonte, por promoverem ações que mais 

interagiram com o ecossistema de inovação local. “Esse reconhecimento confirma 

que estamos engajados com as propostas do Sebrae, da RMI e do Governo de 

Minas, e focados em incentivar nossas empresas da melhor maneira possível”, 

explicou a gestora da incubadora do Inatel, Tânia Rosa. Opinião semelhante tem o 

coordenador da Habitat, Rafael Silva: “Sempre buscamos desenvolver ações em 

parceria com os outros agentes do ecossistema. Ficamos bastante felizes com o 

reconhecimento dos nossos esforços”, concluiu.  

Já a Incubadora de Empresas de Patos de Minas (IEP) conquistou o prêmio na 

categoria “Incubadora Destaque”, por ser a maior mobilizadora de seus 

empreendedores a participarem do programa. “Fomos grandes incentivadores do 

programa pela sua imensa contribuição com o desenvolvimento dos negócios. Os 

empreendedores realmente tiverem muito comprometimento e compraram a ideia 

por entenderem os benefícios agregados”, disse a gerente do IEP, Lilian de Cássia 

Oliveira.  

As empresas premiadas foram: a Cascafina, da Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica da Unifal, na categoria “Empresa Engajada”, àquela que mais 

participou e usufruiu do programa; na categoria “Empresa Destaque” quem 

recebeu o título foi a Cora Educação Facilitada, da Incubadora de Empresas 

INOVA UFMG, de Belo Horizonte, por atingir um marco importante no decorrer do 

programa. E, na categoria “Empresa Mobilizadora”, a homenageada foi a startup 

Dágora, da Incubadora do Inatel, por contribuir para o desenvolvimento do 

ecossistema no qual está inserida. 

  

Fonte: Contexto 

 
http://www.rmi.org.br/rmi/noticias/2189/incubadoras-e-incubadas-sao-

premiadas-no-final-do-bloombtech 
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