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Incubadora da UERN oferece assistência a empreendedores
Com a ajuda do Sebrae, a incubadora de empresas da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte torna-se parceira na consolidação de pequenos empreendimentos em Mossoró

Hoje em dia, o futuro dos negócios 
não está mais restrito apenas a 

empresas multimilionárias. Por falta 
de melhores alternativas profissionais 
ou por visualizarem uma oportunidade 
no mercado, pequenas empresas estão 
ganhando respeito e espaço em todo o 
país. Porém, aqui no Brasil, mais com-
plicado do que montar uma empresa, 
é mantê-la funcionando. A receptivi-
dade a empresas iniciantes é precária. 
          Para facilitar esse contexto, exis-
tem projetos e/ou instituições (chama-
das de incubadoras) que tem como ob-
jetivo fortalecer empresas de pequeno 
porte ou microempresas, auxiliando-as 
nos primeiros estágios após sua criação. 
Segundo pesquisa realizada em 2011 
pela Anprotec (Associação Nacional 
de Entidades Promotoras de Empre-
endimentos Inovadores), em conjunto 
com o Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (MCTI), o Brasil possui 
atualmente cerca de 380 incubadoras 
de empresas, que dão suporte a mais 
de 3,8 mil empreendimentos, gerando 
em torno de 17 mil postos de trabalho 
em diversas regiões do país. Além das 
2,5 mil empresas já graduadas, que ge-
ram aproximadamente 30 mil empre-
gos e atingem R$ 4,1 bilhões por ano.
     A Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), provedora 
do Centro de Incubação Tecnológica do 
Semiárido (CITECS), vem constituin-
do-se, através desse projeto, em uma 
grande apoiadora de empreendimen-
tos em fase de consolidação. Em 2009 
ocorreu a inauguração do CITECS que, 
assim como a execução, contou com a 
parceria do Sebrae (com aporte finan-
ceiro) e da prefeitura, através da Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico. 

Ambos são até hoje importantes par-
ceiros.
     Tendo em vista a importância de 
incubadoras como a da UERN para 
o desenvolvimento socioeconômico 
do país, a Anprotec, em parceria com 
o Sebrae (Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), teve a inicia-
tiva de criar uma plataforma, chama-
da Cerne (Centro de Referência para 
Apoio a Novos Empreendimentos), 
que tem como objetivo oferecer solu-
ções que possibilitem às incubadoras 
gerar estabelecimentos inovadores e 

bem sucedidos, com um bom desenvol-
vimento qualitavo e quantativo. Conhe-
ça melhor o modelo Cerne na página 5.
        Para empregar o Cerne, o Centro 
de Incubação Tecnológica do Semiári-
do (CITECS), obteve a partir da apro-
vação em um edital promovido pelo 
Sebrae, o acesso a 160 mil reais, que de-
vem ser usados para implantação do 
primeiro nível de maturidade des-
sa metodologia, o CERNE 1. Este 
compõe oito processos, que preci-
sam ser executados com qualidade 
para que o objetivo seja concluído. 

    Educação

  Junto com o CITECS, caminha o 
“Projeto de Sensibilização para o 
Empreendedorismo Inovador”, 
que tem o intuito de orientar a so-
ciedade sobre o que se trata e qual a 
importância do empreendedorismo. 
O projeto visa instigar o lado empre-
endedor de estudantes e membros da 
comunidade em geral, além de eluci-
dar a importância dessa temática para 
empresários, através de workshops, 
cursos de capacitação e palestras em 
escolas. O projeto pretende construir 
uma sociedade fomentada por uma 
cultura empreendedora. Ana Augus-
ta, Jacinta Malala, José Orlando e 
Fábio Procópio são os orientadores 
desses projetos e, juntamente com os 
bolsistas Débora Regiane e Maxwell 
de Oliveira, trabalham na consuma-
ção e no progresso da incubadora.
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Incubadora e incubados
     O método de trabalhar com em-
presas incubadas, caracteriza-se por 
fazer um diagnóstico da empresa e 
usar ferramentas de gestão apropria-
das para cada déficit encontrado. “A 
gente objetiva a certificação Cerne e 
temos certeza que, com isso, o CITE-
CS será uma incubadora de referên-
cia no Rio Grande do Norte”, conta a 
orientadora do projeto, Jacinta Malala. 
    

    
    
    
    Porém, os benefícios do CITECS 
vão além, eles surgem também para 
os alunos, que encontram no proje-
to de extensão um primeiro contato 
com o mercado. “Eu entrei no proje-
to em setembro de 2016, quando vi a 
oportunidade de trabalhar com meus 
professores para mudar vidas com a 

“Participar de um projeto de 
extensão desse porte é uma 
experiência enriquecedora.”

administração. Participar de um proje-
to de extensão desse porte é uma ex-
periência enriquecedora. E tudo que 
eu aprendi, estarei levando por toda 
minha vida”, declara Débora Regiane, 
bolsista do CITECS e aluna do curso de 
Administração do campus de Mossoró.
     Contudo, são os incubados os mais 
favorecidos. A maioria das empresas 
surgem através de percepções míni-

mas, como por exemplo, na observa-
ção de produtos que estão em escas-
sez no mercado de Mossoró. Este é 
o caso de Clévina, dona da empresa 
We love crepe, que juntamente com 
seu sócio, José Neto, observou o fácil 
acesso a alimentos como pizza ou san-
duíche, mas que o mesmo não ocorria 
com produtos leves e que fossem sa-
borosos, como os crepes franceses 
que eles oferecem. Ou seja, enxerga-
ram nessa carência do ramo alimen-

tício, uma oportunidade de negócio. 
     Como empreendedora iniciante 
Clévina encontrou no CITECS as van-
tagens da troca de experiências com 
outros empreendedores. “Em todos os 
encontros partilhamos muitas ideias, 

“Em todos os encontros 
partilhamos muitas ideias, a 
gente encontra novidades no 

ramo de outras pessoas.”

a gente encontra novidades no ramo 
de outras pessoas, a partir de comuni-
cação”, diz a empresária. Ela também 
fala dos benefícios que a interação 
com os professores e os workshops 
oferecidos trazem para seu crescimen-
to empresarial, e conta sobre suas ex-
pectativas com o projeto: “Espero que 
após minha formação minha empresa 
ganhe estabilidade e chegue a uma 
fase madura, e que tenhamos capaci-
dade, como profissionais, de conduzir 

nossa empresa sem precisar de uma 
incubadora ou suporte profissional”.
     Além de Clévina, outros empresá-
rios também mantém expectativas pe-
rante o projeto: “Visualizamos como 
benefícios preencher algumas partes 

que a nossa equipe profissional ain-
da não tem tanto domínio. Nós temos 
uma parte de administração, uma parte 
de agropecuária, e a ideia da gente é 
tentar ligar essas formações para poder 
conseguir um melhor resultado”, diz 
Italo Wiclift, dono da Prosetcon, em-
presa do ramo de agronegócio.  

Débora Regiane, bolsista do projeto

Jacinta Malala, orientadora do projeto
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Workshop com os incubados
     Em agosto de 2017, foi aberto pelo 
CITECS um edital que propunha a 
seleção de dez empresas de diversas 
áreas, que seriam acompanhadas e 
orientadas pela incubadora. Por meio 
de um questionário, cada empresa 
gerou um indicador que transmitiu 
sua situação mercadológica. E com 
planejamento, qualificação, assesso-
ria, consultorias e monitoramentos, 
que ocorrerão ao longo de dois anos, 
o CITECS pretende melhorar os in-
dicadores apurados primordialmente.
     Nos dias 7 e 8 de março, essas 
empresas foram convidadas para um 

workshop com a Cysneiros e Consul-
tores Associados. Sediada em Recife/
PE,  a Cysneiros está no mercado des-
de 2003 trabalhando com o desenvol-
vimento de projetos de consultoria e 
treinamento empresarial. Entre seus 
clientes, pode-se citar o próprio Sebrae, 
Senac e Governo de Pernambuco. Se-
gundo o diretor Flammarion Cysneiros 
“as incubadoras propiciam os melho-
res ambientes para o desenvolvimento 
de uma empresa iniciante, ao oferecer 
toda uma infraestrutura física, de pes-
soas, de tecnologia e de inovação”, 
      Outra prática que a empresa trou-

xe para Mossoró foi o workshop de 
Canvas, que tem o propósito de traba-
lhar a parte ágil do modelo de negó-
cio das incubadas. O Quadro Canvas 
já foi utilizado por empresas como 
a Nasa, Intel e organizações Globo, 
e trata-se de um quadro impresso, 
que facilita ao empreendedor ano-
tar todas as suas ideias e planos com 
o propósito de melhorar a empresa. 
     O workshop não foi voltado apenas 
para os incubados mas, também, para 
a incubadora. Breno Paredes, sócio di-
retor da Cysneiros Consultores e Asso-
ciados, fala sobre a importância tanto 
de planejamento das ações da incuba-
dora para os incubados, como também 

do planejamento das atividades da 
incubadora: “Uma das metodologias 
que utilizamos aqui foi implantar um 
scrap* no modelo do kanban. Hoje a 
gente tem um modelo de gestão que 
visa o planejamento de todos os proces-
sos que envolvem a incubadora, onde é 
possível visualizar os status e o está-
gio de cada atividade: como está sen-
do desempenhada, o que cada membro 
tem a fazer, o que cada membro está 
executando… Então, isso permite que 
toda a equipe tome conhecimento do 
que cada um está fazendo. E, no todo, 

Scrap: palavra da língua inglesa cujo significa-
do pode ser “fragmento” ou “pequeno pedaço”.
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Entendendo o modelo CERNE

como é que a incubadora está funcio-
nando e como está evoluindo”, diz ele. 
     O CITECS surge como inovação 
diante da falta de facilidades e/ou in-
centivos fiscais e governamentais, es-
cassos atualmente. A execução e su-
cesso do projeto torna-se ainda mais 
relevante em um contexto de mudan-
ças econômicas constantes que condu-
ziu a um crescente aumento da taxa de 
desemprego no país. O CITECS, com 
o empenho dos seus responsáveis, tor-
nou-se um meio alternativo para quem 
procura uma renda, além de também 
corroborar com o desenvolvimento 
tecnológico e econômico da cidade de 
Mossoró e região. 

O que é modelo de 
negócios Canvas

     Foi criado em 2008 pelo escritor, 
pesquisador e empreendedor suíço 
Alexander Osterwalder, que elaborou 
o método baseado em suas próprias 
pesquisas na Universidade de Lau-
sanne sobre vários tipos de modelos 
de negócios, e nas contribuições de 
mais 470 pesquisadores e empreen-
dedores de 45 países. Com o sucesso 
do método, surgiram vários outros 
parecidos, simplificações e adapta-
ções, que podem tanto ajudar quan-
to confundir os empreendedores. 

 Fonte: projetodraft.com
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