FT Desenvolvimento
GT Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia
Memória n.º 010
Data: 10/04/2013
Hora: 18h30min
Local: Auditório da ADESM
Coordenador: Gustavo Saldanha

A – Participantes
Cristiano Silveira, Daniel Paim, Diogo de Gregori, Daniel Paim, Gustavo Saldanha, Frank Leonardo Casado, Ismael
Alex Pranke, José Romenito de Souza Nunes, Leandro Michels, Mario Eduardo Santos Martins, Nabhan Samhan,
Pablo Flores, Santos Viana, Thiago Alves Luiz, Valeria Robinson e Vilson Serro.

B – Pauta Prevista
•

Definir metas para todos os indicadores dos objetivos

•

Monitorar os objetivos através do diálogo sobre o andamento dos indicadores e registrar esses relatos

•

Monitorar o andamento das Propostas e registrar esses relatos

C – Itens Abordados e Comentados
1. Abertura dos trabalhos:
1.1

O Coordenador Técnico da ADESM, Gustavo Saldanha, realizou a abertura da reunião e passou a
pauta e a metodologia do trabalho.

2. Do andamento da reunião:
2.1

Num primeiro momento foi apresentado o novo sistema de gerenciamento dos planos de ação.
2.2 O Coordenador Técnico apresentou todos os objetivos do Plano e, junto com os
voluntários, foram se estabelecendo as metas e indicadores de cada objetivo, que
ficaram registrados na planilha que encontra-se no link http://adesm.org.br/wpcontent/uploads/2013/04/10ª_reunião_GT_Empreendedorismo_inovacao_tecnologia_1
0.04.2013.pdf

2.3

Ficou definido que seria marcada para o mês de Maio a próxima reunião do GT.

3. Comentários:
3.1

No objetivo “Disseminar a cultura empreendedora e inovadora em Santa Maria” Diogo De Gregori e
Ismael Pranke concordam em que cada uma das 6 propostas das ações do Comitê de
empreendedorismo e Inovação deveriam ser contadas como uma ação. Cristiano Silveira acredita
que as ações têm variáveis diferentes e não poderiam ser contabilizadas cada uma como uma ação.
Ficou definido que o Comitê de Empreendedorismo e Inovação irá fazer o monitoramento das ações.
Gustavo Saldanha manifesta que assim que o Comitê definir as metas para as 6 áreas, elas serão
transferidas para os indicadores do sistema.

3.2

Ficou definido que no objetivo “Ocupar 100% dos espaços disponíveis nas Incubadoras existentes” a
meta de 100% refere-se aos 41 espaços existentes em Santa Maria (17 espaços na Incubadora
Tecnológica de Santa Maria da UFSM, 15 na Incubadora Tecnológica da UNIFRA, 4 na Incubadora
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Cultural da UFSM e 5 no Polo de Inovações Tecnológicas e Sociais da UFSM). Hoje estão sendo
ocupados 25 espaços (17 espaços na Incubadora Tecnológica de Santa Maria da UFSM, 3 na
Incubadora Tecnológica da UNIFRA, 4 na Incubadora Cultural da UFSM e 1 no Polo de Inovações
Tecnológicas e Sociais da UFSM), isto representa uma taxa de ocupação de 61%
3.3

Para o objetivo “Viabilizar o Santa Maria Tecnoparque”, os Voluntários comentaram que até Parque
Tecnológico ser inaugurado, não haverá módulos ocupados. Cristiano Silveira manifestou o interesse
de algumas Instituições ocuparem espaços no Parque Tecnológico, mas que o ideal seria ter mais
empresas do que instituições. Informou ainda que no Plano de Negócios do Parque Tecnológico
consta como meta 5 empresas até 2013.

3.4

No objetivo “Articular os atores dos setores da Indústria da Criatividade” houve uma indefinição
porque não existem informações que deem a dimensão do número de empreendimentos que atuam
no setor em Santa Maria. Outro fator foi a ação que está em andamento do processo de
reconhecimento do APL de Tecnologia de Informação, setor esse que faz parte da Indústria Criativa.
Portanto, o que existe atualmente é a criação de uma APL de TI e não de Indústria Criativa. Santos
Viana explica que para a criação de um APL de TI seria interessante ter em torno de 50 empresas.
Hoje Santa Maria tem 20 empresas de TI aptas, para poder contar com mais empresas deveria se
expandir para outras regiões. Cristiano Silveira acredita que dentro do setor da Economia Criativa
existem outros empreendimentos que não apenas os de TI, e se contar com todos esses
empreendimentos poderiam somar mais. Santos Viana comenta que no projeto do APL de TI não há
nenhuma empresa da incubadora da UNIFRA, da UFSM umas 4 ou 5 e da AMF (Antônio Meneguetti
Faculdade) são 3.

3.5

Referente ao objetivo “Realizar eventos de aproximação entre pesquisadores e empresários”, Mario
Martins manifesta que participou de um evento do gênero em São Paulo e recomenda visitar o Portal
BDIC. Cristiano Silveira sugeri incluir as incubadoras no processo de realização do evento.

3.6

Santos Viana sugere separar o objetivo “Aumentar o número de empresas com projetos com
subvenções econômicas” em Projetos Submetidos e Projetos com subvenções. Diogo De Gregori
acredita ser interessante possuir valores que seriam ideais para uma cidade do porte de Santa Maria.
Gustavo Saldanha comentou que alterações na estrutura do Plano de Ação não faz parte da pauta da
reunião e solicitou que essas sejam enviadas por email para serem apreciadas pelos participantes na
próxima reunião.

3.7

No objetivo “Criar Grupo de Investidores em novos projetos” a meta seria somente “criado” ou “não
criado”. Diogo De Gregori afirma que por enquanto o número de projetos financiados é zero. Mario
Martins sugeriu que não restringir a apenas projetos oriundos das Instituições de Ensino e sim deixar
aberto para qualquer projeto que seja oriundo da comunidade. Diogo De Gregori propõe a criação de
um grupo para que a partir desse grupo sejam monitorados os projetos. Gustavo Saldanha diz que
pode-se dividir este indicador em dois, um que cria o grupo e o outro que realiza o evento. Cristiano
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Silveira acredita que o evento poderia servir para fazer a criação do grupo.

D – Providências / Encaminhamentos
Que fazer

Responsável

Equipe

Prazo

Agendar a data da próxima reunião do
GT

Gustavo Saldanha

ADESM

30/04/2013

Contatar o Comitê de
Empreendedorismo e Inovação para
estabelecer as metas das ações por
área de atuação.

Gustavo Saldanha

ADESM

10/05/2013

Consultar o INPI para sabre número de
registros de propriedade intelectual.

Gustavo Saldanha

ADESM

10/05/2013

Buscar informações para preencher os
indicadores que ficaram sem
estabelecimento de metas e resultados

Gustavo Saldanha

ADESM

10/05/2013

Enviar para a ADESM as sugestões de
atualização/alteração do Plano de Ação

Voluntários

-

10/05/2013

E – Pauta para a próxima reunião
•

Monitorar o andamento das Propostas e registrar esses relatos;

•

Atualizações pontuais no Plano de Ação.

