Visita ao Cietec
Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia

Em 10AGO2017 tive oportunidade de participar de visita ao Cietec Centro de Inovação,
Empreendedorismo e Tecnologia – www.cietec.org.br – que é uma sociedade civil sem fins lucrativos
com personalidade jurídica de Direito Privado e com autonomia administrativa e financeira cujo
objetivo é promover ciência e tecnologia em busca de inovações escaláveis.

Vale lembrar que a inclusão e o desenvolvimento social poderá ou não surgir em
função da inovação que se quer escalar, conforme a ética individual ou corporativa deste ou daquele
agente econômico e o ambiente regulatório mais ou menos restritivo para este ou aquele produto e/ou
serviço.

Na bem articulada apresentação feita por OSCAR ENRIQUE DE MORAES NUNES
ficou claro que o Cietec faz a encubação no 'meio de campo' entre as instituições acadêmicas
(pesquisas científicas), as empresas e/ou investidores (de olho no mercado) e as agências
governamentais (no papel de reguladoras).

Outras observações importantes para a inclusão e o desenvolvimento social são:

1º) Devemos transformar ideias de inclusão e de desenvolvimento social em produtos e/ou serviços;

2º) O processo de seleção de projetos é virtual e ocorre conforme a demanda, com resposta por volta de
duas semanas (Lembre-se: O projeto deve ser inovador e com potencial de gerar escala);
3º) Cada projeto deve ter algo como apenas 3 ou 4 páginas. Se chamar a atenção da Consultoria
faremos as especificações necessárias em busca do melhor Plano de Negócios.
4º) Podemos começar como pessoas físicas e posteriormente constituirmos a pessoa jurídica.
5º) Enquanto Empresas podemos desenvolver projetos no Cietec e posteriormente criarmos novas
empresas cujo objeto social será explorar comercialmente a escala daquela inovação.
Caso este ou aquele projeto chame a atenção da Consultoria que faz as avaliações,
receberemos a resposta que pode ser para desenvolvermos a encubação daquele projeto de modo
presencial (fisicamente no cietec) ou virtual (iremos ao cietec só quando precisarmos para atividades
específicas como conversar com o pessoal jurídico, marketing, SEBRAE, etc.

Após a palestra em tom de conversa caminhamos pelos diferentes andares do edifício
para visitarmos dezenas de encubadas nos diferentes andares e em diferentes estágios de maturação.
Por fim recebemos gratuitamente um produto inovador e que gera escala, cuja inovação foi encubada
no cietec: DengueTech® - www.denguetech.com.br -

Mais e melhores informações podem ser obtidas no site – www.cietec.org.br - e visitas
como esta são oferecidas todo mês, basta fazer a sua inscrição para conhecer pessoalmente.
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