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FAPEAM Destaque Atual

Incubadoras apoiadas pela Fapeam apresentam resultados positivos
durante avaliação do programa
18:15 - 20/03/2019

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com a
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec),
realizou na terça-feira, 19/3, o Workshop de Apresentação dos Resultados do Programa de
Apoio a Incubadoras (Pró-Incubadoras) edital N°019/2014. O evento ocorreu na sede da Fapeam,
no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

As apresentações foram feitas por representantes das incubadoras do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (Inpa), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amazonas (Ifam), do Centro de Incubação e Desenvolvimento Empresarial (Cide), da Fundação
Amazonas Sustentável (FAS) e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que foram
contempladas pelo edital.
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O Workshop foi acompanhado pela diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales, pela diretora
técnico-científica da Fapeam, Marne Vasconcellos, e pela secretária executiva de Ciência e
Tecnologia da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e
Inovação (Seplancti), Tatiana Schor.

Márcia Perales destacou a relevância do evento de apresentação dos  investimentos e resultados
de trabalhos desenvolvidos pelas incubadoras nos últimos quatros anos, bem como a importância
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da parceria firmada com as instituições que permitiram o êxito da conclusão do programa.

A diretora técnico-científica da Fapeam, Marne Vasconcellos, parabenizou os coordenadores do
Pró-Incubadoras pela execução dos projetos e agradeceu o apoio da Anprotec. Na oportunidade,
anunciou que em breve será lançado pela Fapeam o edital do Programa Centelha, em parceria
com a Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep), que estimula a criação de empreendimentos
inovadores, a partir da geração de novas ideias.

Resultados Positivos

Durante o evento, o coordenador de projetos da Anprotec, Carlos Eduardo Bizzotto, afirmou que a
maioria das incubadoras apoiadas pela Fapeam, implementou  mais de 80% das práticas do
Modelo Cerne.

Segundo Bizzotto, a constatação foi feita durante a visita técnica realizada pelas consultoras da
Anprotec, no mês de janeiro, nas incubadoras. “Observamos que as incubadoras que concluíram
o projeto tiveram uma evolução e hoje possuem uma forma de atuar muito mais articuladas,
sistematizadas e com resultados para a comunidade na qual elas estão inseridas”, disse.
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Veja matéria sobre a visita técnica

Apresentações

Com o projeto “Consolidação da Incubadora de Empreendimentos Sociais e Sustentáveis da
FAS”, Wildney Mourão lembrou em sua apresentação que a incubadora alcançou 95% das metas
de implantação do Cerne 1,  e destacou ainda a formação de capital empreendedor para o interior
do Estado do Amazonas.

“Nós chegamos a cinco municípios do interior do Estado (Uarini, Iranduba, Novo Aripuanã,
Manicoré Carauari e Manaus) isso nos deixa extremamente contentes, porque é relevante para o
desenvolvimento de capital empreendedor no estado do Amazonas”, disse.

O coordenador do projeto intitulado “Consolidação da Incubadora da Universidade do Estado do
Amazonas In UEA com Foco na Implantação do Modelo Cerne”, Sálvio Rizzato, enumerou dois
grandes ganhos e resultados de impacto. O primeiro é a maior eficiência no processo de gestão
interno, por meio da metodologia Cerne, que trabalha a gestão de incubadoras de uma forma
mais sistêmica. O segundo impacto foi para as empresas incubadas que podem dispor de uma
incubadora melhor preparada para atendê-los.

“Consequentemente, conseguimos levantar a competitividade dessas Startups que estão com a
gente, para que elas possam lutar de igual para igual nas empresas e no mercado lá fora, após
serem graduadas”, informou.

Pró-Incubadoras e Cerne
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Lançado em 2014, por meio da Fapeam, o Pró-Incubadoras ofereceu recursos para auxílio
pesquisa e bolsas, com a finalidade de fomentar a estruturação de novas incubadoras e
desenvolver empresas de acordo com o Cerne.

Criado pela Anprotec, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), o modelo Cerne adota níveis de maturidade que representam um passo da
incubadora em direção à melhoria contínua: Cerne 1,2,3 e 4.

Por Esterffany Martins e Helen Melo

Fotos: Érico Xavier
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