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“Os fracassados são os melhores

professores.

Ouvir palestras de pessoas bem-sucedidas

não vai trazer nada de útil para o seu dia anão vai trazer nada de útil para o seu dia a

dia”
por Cass Phillips



Inovação

Empreendedorismo

Alguns CONCEITOS que você precisa 
dominar no século XXI

Empreendedorismo

Start ups Spin-offs

Gestão do Conhecimento



Inovação

”A inovação inclui atividades técnicas, de
design, de fabricação, de marketing,
comercialização para um produto novo ou
melhorado” – Freeman; “The Economics od Industrial Innovation”,

1985

“A inovação não implica apenas na“A inovação não implica apenas na
comercialização de grandes avanços
tecnológicos – inovação radical - mas também
pequenas mudanças – inovação incremental” –

Rothwell, Gardiner: “Invention, innovation, re-innovation and the rola of
the user” 1985

“A Inovação é a exploração bem sucedida de
novas idéias” – Innovation Unit, Reino Unido, 2004



Nós do Cietec gostamos desse que também é utilizado por

muitos formadores de opinião : “Inovação é transformar

conhecimento em valor ou capital intelectual em capital

monetário.”

O Decreto 5.798, de 2006, que regulamenta a

Lei 11.196 ou Lei do Bem, define: “Inovação tecnológica

como sendo a concepção de novo produto ou processo de

fabricação, bem como, a agregação de novas funcionalidades

ao produto ou processo que implique melhorias incrementais

e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultandoe efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando

maior competitividade no mercado.”

“Inovação: uma forma diferente de realizar melhor

algo já conhecido”. 

Profº Silvio Aparecido dos Santos da FEA / USP. 

Também gostamos muito dessa.

“Inovação sem cliente volta a ser uma idéia”. 

Profº MIKAL Ex Reitor do ITA . Sou fã dessa. 



Inovação e gestão de pessoas

“A única maneira pela qual uma companhia
que atua na Sociedade do Conhecimento pode
melhorar seu desempenho é obtendo mais dasmelhorar seu desempenho é obtendo mais das
mesmas pessoas”

“Numa organização baseada no conhecimento
é a produtividade individual que torna produtivo
o sistema”

inovador do mundo das 
ideias e praticas da gestão, 
guru de uma geração de 
empreendedores

Peter Drucker



“A Inovação é o meio pelo qual os
empreendedores exploram a mudança como
uma oportunidade para um negócio diferente”

“O empreendedorismo não é um traço de

Inovação e Empreendedorismo

“O empreendedorismo não é um traço de
personalidade, mas um comportamento”

“Empreender não é necessariamente uma
prática de alto risco”

“Arriscado é não aplicar uma metodologia
adequada. Empreendedores precisam conhecer
princípios da inovação bem-sucedida”

inovador do mundo das 
ideias e praticas da gestão, 
guru de uma geração de 
empreendedores

Peter Drucker



”Entrepreneur, não é apenas correr riscos para
ganhar dinheiro, mas sim uma atitude
psicológica para iniciar, desenvolver e
concretizar um projeto”

“Significa SER empreendedor”

Empreendedorismo

“Significa SER empreendedor”

“O empreendedor não nasce, se faz. Ele
aprende a ser, com seus erros, com os erros dos
outros, com seus acertos e com os acertos dos
outros”

“O empreendedorismo inovador na sociedade
do conhecimento precisa ser uma opção, não
uma necessidade decorrente da falta de
opções” ou empreendedorismo do VIRADOR.



”como organizar o conhecimento e fazer a
organização funcionar a favor da melhor gestão
da organização?”

“Qual a diferença entre informação e

Gestão do Conhecimento

“Qual a diferença entre informação e
conhecimento?” INFO é resultado da análise.

“Conhecimento é gerado entre ação e
resultado”



”Start – INICIAR ; up – “PARA CIMA”

“Start-up é uma empresa nova, até mesmo
embrionária, que conta com projetos
promissores, ligados à pesquisa e o
desenvolvimento de ideias inovadoras”

Start-ups

“Google, e-Bay, Apple, Yahoo, Facebook,
Buscapé, Submarino, Peixe Urbano, P3D”

“Pode ser tanto um empresa em fase de
constituição, como uma empresa solidificada,
que se beneficia de um crescimento rápido”

“Mas toda Start-up é movida pela inspiração do
empreendedor, pela paixão de sua equipe e
pela oportunidade única no mercado”





“Mecanismo de transferência de tecnologia
gerada nos laboratórios universitários por
pesquisadores custeados com recursos públicos”

“pesquisadores deixam a universidade e tornam-
se empreendedores”

Spin-off

“o Conhecimento deixa a academia e vai gerar
riqueza no mercado sob forma de produtos e
serviços”

. . as universidades se organizam para gerar
recursos com as transferências dessas
tecnologias – Agências de Inovação.



“não existem fórmulas mágicas da auto-ajuda.”

“o meio onde vamos crescer é que vai motivar e
criar a nossa história.”

O que torna algumas pessoas capazes de atingir um 
sucesso tão extraordinário e peculiar a ponto de serem 
chamadas de fora de série ? Outliers .

“os que se destacam por uma atuação
fenomenal são, invariavelmente, pessoas que se
beneficiaram de oportunidades incríveis,
vantagens ocultas e heranças culturais.”

“só QI não resolve a vida de ninguém. O fator
emocional parece contar muito mais do que
somente a inteligência ou talento.”

escritor, nasceu reino unido, 
criado canadá e vive em 
nova york, colunista da revista 
Newyorker

Malcolm Gladwell



“para se alcançar o nível de excelência em
qualquer atividade são necessárias nada menos
do que 10 mil horas de prática - o equivalente a
três horas por dia (ou 20 horas por semana) de

O que torna algumas pessoas capazes de atingir um 
sucesso tão extraordinário e peculiar a ponto de serem 
chamadas de fora de série ? OUTLIERS.

três horas por dia (ou 20 horas por semana) de
treinamento durante 10 anos.”

“aprender, trabalhar duro e interagir com o
mundo de uma forma singular. Esses são os
indivíduos fora de série - os outliers.”

escritor, nasceu reino unido, 
criado canadá e vive em 
nova york, colunista da revista 
Newyorker

Malcolm Gladwell



a)Faça um trabalho que tenha significado e seja 
inspirador para VC mesmo; 

b)trabalhe arduamente; 

O que torna algumas pessoas capazes de atingir um 
sucesso tão extraordinário e peculiar a ponto de serem 
chamadas de fora de série ?

b)trabalhe arduamente; 

c)lembre-se que a recompensa merecida 
depende do esforço que fizer para alcançá-la.

escritor, nasceu reino unido, 
criado canadá e vive em 
nova york, colunista da revista 
Newyorker

Malcolm Gladwell



a)Experiência no setor de atuação;
b)Gosto e responsabilidade para estar no 
comando;
c)Inspirar confiança;
d)Disposição para trabalhar muito sem 
compensação financeira imediata;

Qual o perfil de um empreendedor

compensação financeira imediata;
e)Boas condições físicas;
f)Prazer em conhecer e se relacionar com 
pessoas;
g)Desejo inequívoco de começar um negócio;
h)Facilidade de comunicar suas ideias;
i)Conhecimentos sobre mecanismos de gestão 
de um negócio;
j)Recursos financeiros para suportar o primeiro 
ano.





Histórico

O Cietec - Centro de Inovação Empreendedorismo e 
Tecnologia foi inaugurado em abril de 1998, em São 
Paulo, a partir de um convênio entre:

� SCTDE-SP (atual SCTD)� SCTDE-SP (atual SCTD)

� SEBRAE-SP

� USP

� IPEN

� IPT



Característica Especial

Sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade 

jurídica de direito privado e com autonomia jurídica de direito privado e com autonomia 
administrativa e financeira.



Missão

� A missão do Cietec é promover o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia nacional, incentivando a 
transformação do conhecimento em produtos e serviços transformação do conhecimento em produtos e serviços 
inovadores e competitivos.

� Possibilita a ampliação do índice de sobrevivência e 
competitividade das pequenas e micro empresas.



Serviços Básicos

� Capacitação em gestão empresarial.

� Assessoria na elaboração dos planos de negócios.

� Assessoria na aproximação de investidores.� Assessoria na aproximação de investidores.

� Assessoria em marketing e comercialização. (estratégia, 
vendas e comunicação).

� Acesso aos cursos e consultorias do Sebrae-SP.

� Apoio na participação em feiras e eventos.

� Infra-estrutura de uso compartilhado, salas de apoio e 
reunião,acesso à Internet de banda larga e telefonia. 

� Módulos individuais ( 7 m² / 50m²).



Serviços Diferenciados

� Acesso às universidades e instituições de pesquisa, 
laboratórios no IPEN, IPT e USP.

� Apoio na elaboração de solicitações para acesso às 
agências de fomento.

� Apoio jurídico empresarial, de propriedade intelectual e 
design e RI.

� Assessoria na área internacional.

� Laboratório de informática / Assessoria em TIC.

� Eventos especiais - Café Tecnológico e 360º

� Exposição na mídia. 

� Redes de Cooperação.





Empresas organizadas por 
segmento

























































Harvard i-lab

@innovationlab Boston, MA@innovationlab Boston, MA

Supporting innovation and entrepreneurship at 
Harvard.
http://i-lab.harvard.edu

http://twitter.com/?photo_id=1#!/innovationlab/media/grd

Inicio:  18.nov.2011







Processo de Seleção

Principais Procedimentos :

� Divulgação de edital de convocação;

� Pré-seleção das propostas apresentadas;� Pré-seleção das propostas apresentadas;

� Curso (Plano de Negócios) para os pré-selecionados;

� Análise dos Planos de Negócios;

� Entrevista dos consultores com os empreendedores

para esclarecimentos adicionais;

� Seleção final.



Modalidades de Incubação

� Residente no Hotel de Projetos

� Incubada Residente

� Residente de TIC

� Não-Residente



Resultados e Indicadores de 
sucesso

� Faturamento em 2011: R$ 52 milhões
Nos 13 anos da Incubadora: R$ 320 milhões

� Cerca de 200 projetos foram apoiados pelo
PIPE/FAPESP - RHAE/CNPq - FINEP/Fundos PIPE/FAPESP - RHAE/CNPq - FINEP/Fundos 
Setoriais/Subvenção Econômica, num total de R$ 140 
milhões. Em 2010 foram R$9,8 milhões

� Os investimentos são recuperados em impostos.
Estima-se mais de R$ 64 milhões nos 13 anos

� Cerca de 870 postos de trabalho em 2011

�135 empresas incubadas e 96 graduadas 



DELOITTE – 100 A�OS �O BRASIL









Tom Cannon (2011)

“  Uma universidade que não tenha, ou
não esteja associada a uma incubadoranão esteja associada a uma incubadora
ou a um parque tecnológico, não
poderá mais ser chamada de 
universidade.”

Tom foi Diretor da Escola de Negócios de Manchester e
Executivo do primeiro escalão nas seguintes empresas:
American Express; Microsoft; GE; Shell e Dow Chemicals



Mais informações:

Tel: 3039 8306

www.cietec.org.br

Muito obrigado



“My prediction is that, by the end of this decade, we

will see some Mark Zuckerbergs emerging from the

slums of Sao Paulo” – The Washington Post 21/03/2012.


