O Relatório de Atividades 2021 da Softex apresenta as ações,
projetos e programas da entidade. A publicação também reúne
os principais resultados e indicadores da organização ao longo
do ano, bem como os destaques institucionais, as diretrizes e os
valores que norteiam sua atuação e seu desempenho.
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Marcos Pontes
Diante de todos os acontecimentos vividos pela humanidade
nos últimos anos, peço licença para focar as minhas atenções
ao processo evolutivo pelo qual passamos: nos tornamos mais
empáticos, cientes de que passar mais tempo com a família
é, sim, importante e necessário, e que podemos trabalhar de
várias partes do mundo e realizar uma entrega positiva. Tudo
isso não seria possível sem o aparato tecnológico que está ao
nosso dispor.
Fiz essa pequena introdução para reforçar que estamos inovando mais do que nunca.
Essa inovação perpassa por várias áreas do conhecimento. Certa vez, reforcei que todo o
investimento destinado à ciência e tecnologia tem retorno garantido, capaz de transformar o
conhecimento produzido nas universidades, instituições, empresas e startups em produtos
e soluções que mudarão a vida da população e, consequentemente, a qualidade de vida.
Não me canso de falar das maravilhas que a tecnologia ainda vai nos proporcionar. Quando
comemoramos, ano passado, os 30 anos da Lei de TICs, frisei o quão importante e inovador
é o processo de transformação digital que o Brasil está passando. Estamos, sem dúvidas, no
caminho certo.
Neste ano, não poderia ser diferente. O que está por vir, a exemplo do 5G, Blockchain,
Internet da Coisas e a grande novidade que se apresenta, o Metaverso, nos levará a mundos e
caminhos diferentes que nos tornarão mais ágeis, competitivos e capazes de realizar grandes
feitos. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações não medirá esforços para levar essas
“novas” tecnologias para grande parte da população.
E para que isso aconteça, contamos com parceiros que acreditam em um país mais digital,
com potencial de se tornar uma grande potência no cenário tecnológico. Nesse contexto que
entra a Softex: entidade que nos auxilia em grandes projetos, além de abarcar todas essas
novas tecnologias, visando, tão somente, a entrega social.

Paulo Alvim
O investimento em Ciência, Tecnologia e Inovação é estratégico
para o Brasil. Durante a 76ª Reunião do Conselho de Administração
e Assembleia Geral Ordinária da Softex, foi aprovado para o
biênio 2022-2023 um orçamento para investimento da ordem
de R$ 500 milhões obtidos a partir de relacionamento com
empresas beneficiárias de leis de incentivos de P,D&I por meio
de incentivos fiscais.
Sete diretrizes nortearão a aplicação desse montante: formação e capacitação de recursos
humanos; empreendedorismo e inovação; obtenção de recursos financeiros para o setor;
produção e disseminação de informações qualificadas para apoio à tomada de decisões;
auxílio à implantação das melhores práticas; apoio à criação e ao desenvolvimento de novos
negócios, bem como à formulação de políticas públicas.
Outras iniciativas importantes contempladas nesse orçamento são o lançamento do programa
de apoio a startups especializadas em cibersegurança e o fomento ao desenvolvimento da
microeletrônica, de arquiteturas cognitivas computacionais e da computação quântica.
Contaremos nesta jornada com o imprescindível apoio da Softex para, como a entidade
já vem fazendo ao longo dos últimos 25 anos, nos apoiar no desenvolvimento de políticas
públicas que ajudem a retirar ideias do papel e colocá-las em prática, alavancando assim a
inovação no país.
Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações

Este relatório de atividades, que apresenta com maestria os projetos desenvolvidos com o
MCTI, comprova que estamos realizando um belo trabalho.
Boa leitura!
Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações em exercício até abril 2022
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Deputado Federal Marcos Pereira
Esse relatório, sintetizando as principais realizações e os mais
significativos indicadores de atuação alcançados pela Softex
quando ela completou 25 anos de fundação, é particularmente
especial.
A Softex nasceu com a vocação de ser uma interlocutora entre
o Governo, a academia e o setor privado, o que a torna única. São mais de duas décadas
colecionando inúmeras conquistas envolvendo iniciativas de apoio, desenvolvimento,
promoção, inteligência de mercado e fomento, além de apoio à criação e à implementação de
políticas públicas.
É também, preciso ressaltar, um modelo muito bem-sucedido que ainda tem muito a executar
em prol do setor de TICs. E a Softex tem comprovado e certificado a sua importância nesse
contexto: suas parcerias, projetos e estudos entregam resultados sociais com impacto direto
na sociedade.
Por meio da tecnologia, podemos construir um país mais igualitário. É nisso que a Softex
acredita. É nisso que eu acredito. E é por isso que seguiremos trabalhando.
Presidente do Conselho de Administração da Softex
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Deputado Federal Vitor Lippi
Conseguimos superar as dificuldades de 2021 com a união
e qualidade do nosso grupo Softex. Aprovamos a renovação
do PADIS até 2026, um trabalho difícil e fundamental para a
manutenção do nosso setor no país.
Uma vitória de todos nós, mas que coloca o Brasil no rumo para
se tornar protagonista no setor de semicondutores. Mantivemos o DNA da nossa história de
25 anos, com apoio ao desenvolvimento, inteligência de mercado e fomento dos negócios.
Destaco mais uma vez os programas: Brasil IT+, Conecta Startup Brasil, IA² MCTI, MCTI
Futuro, DF Inovador, ElaEmpoder@, THEch e MPS.BR. Esses são alguns dos exemplos
do nosso constante aperfeiçoamento da qualificação da indústria brasileira de software e
serviços de TI.
Acredito muito na Softex e tenho orgulho de representá-la no Congresso Nacional. Em 2022
a luta continua, conto com o apoio dos pares e de vocês para permanecer trabalhando para
os constantes e necessários investimentos em inovação no Brasil.
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Softex
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Rubén Delgado
e Diônes Lima
O primeiro relatório anual da Softex foi
publicado em 1999, em um formato simples,
mas com informações importantes e relevantes à época. Na ocasião, o documento apresentava
as ações da Sociedade Softex com foco no Plano Plurianual 1999-2002, que tinha como meta
principal alcançar um valor de US$ 250 milhões em 2002 na comercialização no exterior de
produtos e serviços de software brasileiro. A entidade, certamente, já tinha potencial para se
tornar referência no ecossistema.
Desse rápido e saudoso retrospecto do primeiro relatório da Softex, viajamos pelo tempo e
chegamos em 2021, ano em que comemoramos 25 anos de criação, mais precisamente no dia
3 de dezembro. Como crescemos! Passa por todos nós que deixamos uma marca e a nossa
contribuição para a Transformação Digital no País um desejo ainda maior de mudança com
foco em um futuro sustentável e altamente inovador.
Aliás, inovação não faltou nesses últimos anos. Temos certeza, mais que ABSOLUTA, que a
Softex vem cumprindo, com afinco, o seu papel de incentivadora ao fomento desse mundo
digital que já é uma realidade para todos nós.
Nesse 22º Relatório de Atividades, apresentamos as ações realizadas em 2021, que foi, assim
como 2020, um ano atípico. Entramos definitivamente na era da disrupção digital.

Inovação, evolução e
comprometimento

O sentimento que temos, neste 2022 que se inicia, é de muito trabalho, inovação e sempre
focados no bem social que é inserir a sociedade definitivamente na era digital. Vamos
continuar, sempre juntos, por meio da educação e do estímulo ao desenvolvimento dos novos
negócios, a levar esse imenso Brasil ao topo da cadeia da tecnologia digital.
Boa leitura!
Presidente e Vice-Presidente da Softex
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Nosso desafio é promover
um crescimento que
traduza resiliência
Mais um ano que começa e com ele a esperança, os anseios, os sonhos e agora, mais do que
nunca, resiliência. Aliás, essa última palavra não sairá tão cedo do nosso rico vocabulário: ela
ditou uma mudança significativa no comportamento da humanidade nos últimos dois anos.
Nos adaptamos a situações difíceis e aprendemos, diariamente, com a experiência que a vida
está nos mostrando. É um processo de autoconhecimento.
Aliado à Resiliência, buscamos uma nova forma de inovar, em todos os sentidos. E essa
inovação perpassa pelos caminhos de nossas vidas. Não bastasse o tamanho desafio, fomos
catapultados pelo desconhecido para um futuro que chegou sem pedir licença.
Essa avalanche de sentimentos diversos, carregada de um futuro que estava à espreita, trouxe
mudanças perceptíveis em várias áreas do conhecimento, mas uma delas carece destaque:
foi pela tecnologia que encontramos um caminho menos tortuoso e é com ela que vamos
reconstruir nossa história.
Aliás, nesse capítulo da nossa longa jornada, não há como deixar de lado o papel fundamental
de empresas, startups e entidades que acreditam em um futuro mais tecnológico. Não
obstante, esse mundo digital, que passa a fazer parte definitivamente do nosso cotidiano,
traz alguns aspectos positivos como o estímulo à criatividade, agilidade nos negócios, além
de proporcionar a realização de trabalhos muito mais eficientes e dinâmicos.
Nesse contexto, existe a Softex. Entidade que, há 25 anos, acredita no desenvolvimento social
por meio da transformação digital. É inegável que, a cada ano, a tecnologia nos surpreende
de forma inovadora e disruptiva. E é nesse cenário, desse novo ciclo que se inicia, que
estamos preparados para abraçar a tecnologia 5G, o metaverso, as startups com suas ideias
revolucionárias, os programas e projetos que incentivam o bem social por meio da tecnologia,
as políticas públicas e tantas outras ações que colocarão, se depender da Softex, o Brasil no
topo do centro da tecnologia mundial.
Que venham os novos desafios. Bem-vindo, 2022!
Softex
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Temos em nosso DNA a inovação
e a busca constante por
soluções para o crescimento da
indústria e do Brasil.
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CONECTANDO
EMPRESAS, STARTUPS
E PROFISSIONAIS AO
ECOSSISTEMA DE
INOVAÇÃO
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A Softex
A Softex - Organização Social Civil de Interesse Público (OSCIP)
é uma instituição privada sem fins lucrativos, que atua há 25
anos em prol do fomento da Transformação Digital Brasileira,
criando, promovendo e executando iniciativas nas áreas de
tecnologia e inovação, em âmbito nacional e internacional.
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Conselho de
Administração
Softex
O Conselho de Administração é o órgão colegiado de aconselhamento superior de gestão da
Softex e compõe-se de representantes, Titulares e Suplentes.

CCTCI
Poder Público

Associação Civil

Associados
Regionais

EXPERTISE APLICADA AO DESENVOLVIMENTO
DA ECONOMIA E DA TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL NO BRASIL
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Parceiros

Atuação com
grandes empresas
em projetos de inovação aberta
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Missão

Promover o desenvolvimento do Brasil por meio da inovação.

Visão

Ser percebido como instituição-chave no desenvolvimento do país
por meio da inovação.

Propósito

Articular e coordenar esforços públicos e privados para gerar
impacto positivo na vida das pessoas por meio da inovação.

Diretrizes
Estratégicas
As diretrizes estratégicas orientam a atuação da Softex. No exercício de 2021,
as ações foram pautadas nas sete linhas principais:

1.
2.
3.

Valores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Inovação
Ética
Transparência

4.
5.
6.
7.

Disseminação e auxílio à implantação das melhores
práticas na Indústria Brasileira de Software e Serviços.
Produção e disseminação de informação qualificada
para a Indústria Brasileira de Software e Serviços.
Criação e o desenvolvimento de oportunidades de negócios
para a Indústria Brasileira de Software e Serviços.
Formulação de políticas de interesse da Indústria
Brasileira de Software e Serviços.
Capacitação de recursos humanos para a Indústria
Brasileira de Software e Serviços.
Apoio ao empreendedorismo na Indústria
Brasileira de Software e Serviços.
Alavancagem de recursos financeiros para a
Indústria Brasileira de Software e Serviços.

Qualidade
Responsabilidade social
Criatividade
Orientação a Resultados
Respeito
Colaboração
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Programas Prioritários de Interesse
Nacional – PPI Softex e PNM Design

OverView
1 aceleradora exclusiva e 19

no Portfólio

51 Instituições de Ciência e

Tecnologia

+ de 500 mentores
e 30 embaixadores de

Comunidades
Base com

+ de 6 mil startups

11.681 Pessoas Treinadas
2.722 Bolsas Concedidas

+ de 600 startups
investidas

941 Pessoas Ocupadas

+ de 6 mil empresas

80 Projetos em Diversas

impactadas em todo o
território brasileiro

529.676 mil alunos

cadastrados nos programas
de capacitação
Já intermediou mais de

3,1 bi

R$

em projetos para
empresas junto ao BNDES

Fases

Aproximação e Relacionamento com
atores do ecossistema de inovação da
Amazônia Ocidental

43 projetos avaliados em
eventos

167 Projetos no portfólio

do PPEI

36 pitches e feedbacks
Reconhecimento no Ecossistema
Startups dos programas

Nos principais rankings e prêmios

Demoday com Microsoft e
Flex

23 Eventos Internacionais
9

Ações de Missões e
Treinamentos

13 Países Acessados
O número de empresas com
atendimento individual
e personalizado dobrou
segundo semestre de 2021
Seleção e desenvolvimento das
melhores empresas de IA do Brasil

43 empresas habilitadas
262 reuniões entre

startups e empresas durante
o matchmaking

R$ 13 milhões

+ de
investimento privado

41 Bolsas concedidas
62 Business cases

Para todos os Trabalhadores do Brasil

306 módulos

Conectando empreendedores aos
desafios do mercado

R$ 5 milhões

170 horas de capacitação

+
de
investimentos captados

54 mil alunos cadastrados

+d
capacitadas

Aceleração e Capacitação

11 cursos em andamento
Plataforma totalmente
personalizada para novos
conteúdos
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Atração de Empresas de todo o Brasil

e 34 mil pessoas

43% das startups já

faturam

+ de 600 empregos
diretos

R$800K

faturamento
das startups ao longo do
programa
27

Portfólio
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Softex: há 25 anos
pavimentando o caminho
da inovação
Com o término da política de reserva de mercado de informática, os anos 1990 foram um
divisor de águas no processo de estabelecimento de políticas de incentivos e de fomento
ao desenvolvimento das empresas nacionais, principalmente as do setor de Tecnologia da
Informação.
E foi exatamente nesse período que surgiu o Programa Softex, voltado para a promoção da
exportação do software desenvolvido no Brasil. A Sociedade Softex, Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP), nasceu quatro anos depois, em dezembro de 1996, com
a missão de coordenar o Programa Softex, ser o elo de união entre governos, empresas e
academia, e também ampliar a competitividade das empresas nacionais, estabelecendo
conexões para promover o desenvolvimento do Brasil por meio da inovação.
“Nosso propósito foi, é e sempre será articular e coordenar esforços públicos e privados para,
por meio do caminho que escolhemos – o da inovação – gerar impacto positivo na vida das
pessoas e na sociedade como um todo”, relembra Ruben Delgado, presidente da Softex.
Percebida como a principal implementadora das políticas públicas estabelecidas pelo
Governo Federal para o setor de software e serviços de TI, ao longo de seus 25 anos a Softex
vem criando, promovendo e executando iniciativas no âmbito nacional e internacional nas
áreas de tecnologia e inovação, fomentando o processo de transformação digital do país,
tendo já beneficiado cerca de 6 mil empresas e acelerado mais de 5 mil startups.

“Ela teve a maturidade e a flexibilidade para se alinhar às mudanças de
cenários constantes, uma característica da área de TI. Nesse sentido, a
Softex se adaptou, sobreviveu e trouxe a cultura da inovação e das startups
para dentro dela”, complementa Ruben Delgado.
Os números da entidade são robustos: seis áreas de atuação, 21 Agentes Regionais, 51 ICTs
credenciadas, uma aceleradora exclusiva e 19 parceiras. Com um portfólio que contempla
atualmente mais de 600 startups investidas e 6 mil projetos cadastrados, a Softex, ao longo
destas mais de duas décadas, se consolidou como referência para o ecossistema de inovação
brasileiro.
Atuando em todos os estados do Brasil, a Softex também está presente em 20 países nos
setores Industrial, Agronegócio, Comércio e Serviços e Logística nas verticais Gás e Óleo,
Telecomunicações, Saúde, Aeroespacial, Automotivo e Segurança.
A entidade coordena ainda três PPIs desenvolvidos pelos Ministérios da Ciência Tecnologia
e Inovação e também da Economia que viabilizam investimentos em startups.
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Um hub que impulsiona a inovação no país
O desenvolvimento de políticas públicas para o fomento e o desenvolvimento das TICs é uma
função muito relevante do Estado brasileiro e que tem por objetivos principais garantir o
bem-estar da população e estimular o crescimento econômico sustentável.
“Reunimos diversos casos de sucesso e não só relacionados à execução. São 25 anos aplicando
recursos públicos com transparência e correção. É um modelo de terceiro setor que deu
certo por sua capacidade de interlocução tanto com o Governo como com a iniciativa privada
e a academia. Dispomos atualmente de um equilíbrio financeiro que nos permitiu deixar
de ser só um instrumento de execução de políticas públicas para nos tornarmos também
um instrumento de execução de atividades sociais”, ressalta Diônes Lima, vice-presidente
executivo da Softex.
A mudança na Lei de Informática, que acaba de completar 30 anos, teve um profundo impacto
no universo empreendedor e também nas atividades da Softex ao colaborar para a criação de
um ambiente mais propício para a realização de grandes projetos desenvolvidos a partir dos
recursos obtidos com a renúncia fiscal.
A Softex foi uma das grandes fomentadoras do Empreendedorismo no Brasil, ainda nos anos
1990, e do estímulo ao investimento em startups. No início dos anos 2000, lançou o Startup
Brasil, programa pioneiro de aceleração de startups, que abriu as portas para os que vieram
a seguir.
A entidade disseminou entre as empresas de TI a cultura do desenvolvimento de planos de
negócios, foi precursora no estabelecimento de uma linha de financiamento exclusiva para
as empresas desse segmento e a primeira entidade a trabalhar o mindset de “pensar global,
agir local”.
Impulsionar o empreendedorismo e transformar as companhias nacionais de TI em players
globais são características presentes no DNA da Softex, que, desde 2005, realiza o Projeto
Setorial Brasil IT+ em parceria com a Apex-Brasil. Esse projeto contribui para a geração de
empregos especializados, agregando valor à pauta de exportação nacional.
Pioneira no início dos anos 2000 na conscientização da importância da qualidade no
desenvolvimento de software, quando o mercado global começou a demandar por esse quesito,
a Softex criou o MPS.BR, reconhecido pelo BID como o maior caso de empreendedorismo do
mundo.
Outro trabalho extremamente importante conduzido pela entidade é o de inteligência de
mercado, que desenvolve estudos para apoiar a tomada de decisão tanto por parte do governo
como da iniciativa privada.
A Softex realiza ainda uma série de ações para fomentar a inovação em âmbito nacional por
meio de programas como Conecta Startup Brasil e IA² MCTI; aceleradora HandsOn; acesso
a investidores-anjo e a fundos de investimento; transferência de tecnologia e construção de
cooperação em rede.
Todos os programas executados pela Softex colaboraram expressivamente para o
desenvolvimento econômico tanto da economia nacional como regional, contribuindo para
a redução da desigualdade social.
“Quando analiso esses 25 anos da Softex, entendo que a entidade nasceu para acompanhar a
época na qual ela está inserida, sempre com um olhar para ao futuro, empregando as muitas
experiências do passado”, conclui Diônes Lima.
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Uma entidade
em constante
transformação

Ruben Delgado, presidente da Softex,
relembra a trajetória de sucesso
da entidade, as conquistas nessas
mais de duas décadas de dedicação
à Transformação Digital brasileira e
projeta um merecido lugar de destaque
para o país no cenário mundial de TI
nas próximas décadas.

Ao longo destes 25 anos, quais foram as principais contribuições da
Softex para o fortalecimento da TI brasileira?
RD – Por ser uma entidade técnica, muito da longevidade da Softex deve ser creditada ao fato
de ela ser blindada contra o problema da continuidade. A Softex tem uma parcela importante
de contribuição nesses seus 25 anos em diferentes momentos da TI brasileira, estando
presente tanto no processo de digitalização das empresas e da economia como um todo, na
geração de negócios, na capacitação de mão de obra e ainda no estímulo ao nascimento de
novas empresas e startups. Um exemplo significativo foi o Projeto Genesis, ainda nos anos
1990, época em que não se falava em startups ou em aceleração. Ele viabilizou o surgimento
de 97 novas empresas de software, 286 empregos diretos e 12 novos produtos em 1997, o seu
primeiro ano de execução, comprovando que o fomento ao surgimento de empresas de base
tecnológica está no DNA da Softex desde sempre.

Em sua visão, a Softex pode ser citada como um exemplo de sucesso de
política pública para o país, aproximando Governo, iniciativa privada e
academia?
RD – Entendo a Softex como a maior ferramenta de aplicação de políticas públicas do país
para essa indústria. Esse triângulo formado por academia, governo e iniciativa privada é
a base de tudo. Eles estão presentes não só na governança da Softex como também em
todos os programas que implementamos. Sempre procurarmos por essa sinergia: juntar
startups com empresas-âncora e ICTs, cada um desempenhando bem o seu papel. As
startups focando no risco, buscando crescer com o seu dinamismo próprio; as empresas
âncora com seus desafios tecnológicos; o Governo induzindo essas ações, colaborando
até financeiramente com os programas; e também a academia e as ICTs colaborando com
essa geração de riquezas através do conhecimento que possuem. Temos trabalhado nesse
sentido e entendemos que nenhuma economia sobrevive sem esses pilares.

Quais são os números mais significativos obtidos pela Softex em seus 25
anos de atividades?
RD – Basta uma visita ao nosso portal para verificar alguns desses números. Entendo que
a questão da qualidade de software é da maior importância para a competitividade da
indústria. Hoje, com o MPS.BR, ocupamos o primeiro lugar na América Latina, ultrapassando
a tradicional avaliação CMMI. Outro dado extremamente significativo – e que reflete bem o
acerto das estratégias adotadas pela Softex – é o fato de as exportações brasileiras terem sido
multiplicadas por 20 vezes em dez anos. Vale lembrar que, quando se exportam U$ 2 bilhões
em software, estamos falando de um segmento em que você copia cola e ele vira dinheiro.
Termos participado do surgimento de mais de 6 mil startups também é um dado muito
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relevante, assim como termos tido a responsabilidade de administrar cerca de 50% da verba
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) via PROSOFT, linha de
financiamento exclusiva para as empresas desse setor. São dados históricos que demonstram
a capacidade que a Softex tem e a sua capilaridade junto ao ecossistema brasileiro de TI.

É possível falar que a Softex identificou as principais vocações da TI
brasileira para marcar presença nos principais mercados mundiais?
RD – O mundo atual não permite mais falta de foco. A Softex, como toda entidade e também
toda empresa, tinha que se reinventar. Reconhecemos o trabalho realizado pelas gestões
anteriores e sabemos como é fundamental acompanhar as tendências. Por isso, a Softex
está sempre se reformulando. Cada gestor contribuiu ao longo desses 25 anos para construir
a entidade. Hoje, vivemos a melhor fase da Softex. Temos uma estrutura mais ágil que
outras organizações. Nós, que trabalhamos incentivando a mudança, temos também que
pivotar nossa entidade, sempre atentos e abertos a novas tendências. A Softex passou por
três fases. Primeiro, a estruturação, depois a expansão e agora a consolidação. Temos que
acompanhar as tendências mundiais, e o Governo não tem a capacidade de se movimentar
rapidamente, seja pela legislação ou por sua própria cultura organizacional. Então, cabe a
nós desempenhar esse papel de abrir os caminhos para posicionar o Brasil em um cenário
mundial extremamente competitivo. Temos trabalhado nesse sentido e com uma estratégia
de sucesso.
Hoje, é muito importante concentrar esforços. O Governo tem publicado algumas
políticas, como a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) e o Plano Nacional
de Internet das Coisas, sinalizando um afunilamento das tecnologias e do posicionamento
do Brasil nesse cenário. Esse foco está igualmente presente nas chamadas para o
Programa de Inovação Aberta e Inteligência Artificial, o IA² MCTI, dirigido à adoção
da inteligência artificial em quatro áreas prioritárias: Agronegócio, Cidades, Indústria
e Saúde. O Governo tem reconhecido a importância de ter um braço de execução de
políticas públicas como a Softex, capaz também de colaborar no processo de construção
dessas políticas.

Quais são os principais desafios que a TI brasileira terá de enfrentar nos
próximos anos?
RD – Sem dúvida, formação de mão de obra. No ano passado, durante um evento em que se
projetava um déficit de 200 mil vagas de profissionais qualificados para o mercado de TI,
falamos que o problema era bem maior: necessitamos de pelo menos 400 mil profissionais
para a área de TI. É um desafio gigantesco e que vai piorar. Estamos lançando em conjunto
com o MCTI o Programa Futuro, para colocar, através de treinamento remoto, 40 mil novos
profissionais no mercado. É uma iniciativa fantástica, que atende 10% do gap, permitindo ao
país avançar na solução desse grave problema. O programa gera oportunidades para todos,
não só para a meninada que sai do ensino médio ou da universidade. Há espaço, também,
para pessoas com mais idade, que podem trabalhar testando softwares que precisam ser
acessíveis tanto a uma criança de seis anos como para um senhor de 80. Novas profissões
estão surgindo e isso é muito importante em um país como o Brasil, que tem uma grande
população. O nosso desafio é evitar, por meio do empreendedorismo, que se repita na TI o
que ocorre com o nosso futebol. Produzimos grandes jogadores que vão gerar riqueza lá fora.
Precisamos ser fortes em TI, e o empreendedorismo é o caminho. Sem ele, geramos riqueza lá
fora e não aqui para o Brasil. Esse cenário pode ser revertido através de startups e de incentivos
à inovação. Temos que ter uma forte “liga Brasil de TI”.
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Em um exercício de pura futurologia, quais as perspectivas da entidade
para os próximos 25 anos em uma área tão dinâmica como a de TI?
RD – Vejo que a Softex tem um papel fundamental nessa questão do futuro. Para os próximos
25 anos, imagino um Governo indutor, preocupado com a parte social, e a Softex tem um
papel fundamental nesse sentido. Ela não é uma entidade que defende o empresário, esse
papel é da Assespro (Federação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação) e
da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES). Não somos uma entidade que
defende o Governo ou que defende a academia. A Softex defende da área de TI, assumindo o
papel de tornar o Brasil competitivo, um país produtor e não consumidor de tecnologia. Nosso
maior receio é sermos um país altamente dependente de tecnologia externa. E esse é um
medo real. Você produzir insumo, mandar para fora e depois comprar um produto de maior
valor agregado, sendo que podíamos fazer esse produto aqui, é um crime que historicamente
nosso país tem cometido e que não podemos cometer mais.
Nos próximos 25 anos, seguramente uma das vertentes da Softex será apoiar esse projeto
de um Brasil mais autônomo, de um Brasil produtor de tecnologia e reconhecido por isso.
Vejo a Softex colaborando nesse esforço, ajudando a formar mão de obra, auxiliando o
fortalecimento de uma TI de qualidade, capaz de disputar mercados externos importantes
e sendo também o braço executor de políticas públicas. O Brasil tem inúmeras qualidades,
tem massa crítica, tem tecnologia, mas ainda temos um bom caminho para andar para nos
tornarmos uma referência. O papel da Softex é ser um ativo agente para que o país consiga,
daqui há 25 anos, estar presente nesse grande shopping center do mercado consumidor
mundial de tecnologia com uma loja âncora para que as pessoas saibam exatamente o que
vão encontrar lá dentro. Queremos que o Brasil esteja ocupando o lugar que ele deve ocupar,
que é o sétimo ou oitavo em produção de tecnologia.
RD – Vejo que a Softex tem um papel fundamental nessa questão do futuro. Para os próximos
25 anos, imagino um Governo indutor, preocupado com a parte social, e a Softex tem um
papel fundamental nesse sentido. Ela não é uma entidade que defende o empresário, esse
papel é da Assespro (Federação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação) e
da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES). Não somos uma entidade que
defende o Governo ou que defende a academia. A Softex defende da área de TI, assumindo o
papel de tornar o Brasil competitivo, um país produtor e não consumidor de tecnologia. Nosso
maior receio é sermos um país altamente dependente de tecnologia externa. E esse é um
medo real. Você produzir insumo, mandar para fora e depois comprar um produto de maior
valor agregado, sendo que podíamos fazer esse produto aqui, é um crime que historicamente
nosso país tem cometido e que não podemos cometer mais.
Nos próximos 25 anos, seguramente uma das vertentes da Softex será apoiar esse projeto
de um Brasil mais autônomo, de um Brasil produtor de tecnologia e reconhecido por isso.
Vejo a Softex colaborando nesse esforço, ajudando a formar mão de obra, auxiliando o
fortalecimento de uma TI de qualidade, capaz de disputar mercados externos importantes
e sendo também o braço executor de políticas públicas. O Brasil tem inúmeras qualidades,
tem massa crítica, tem tecnologia, mas ainda temos um bom caminho para andar para nos
tornarmos uma referência. O papel da Softex é ser um ativo agente para que o país consiga,
daqui há 25 anos, estar presente nesse grande shopping center do mercado consumidor
mundial de tecnologia com uma loja âncora para que as pessoas saibam exatamente o que
vão encontrar lá dentro. Queremos que o Brasil esteja ocupando o lugar que ele deve ocupar,
que é o sétimo ou oitavo em produção de tecnologia.
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25 anos:
ações que merecem
destaque
1995 e 1996

1990 a 1999

Surge o MP3:
a revolução da música
digital dos anos 1990

Os anos 1990 viram um
vertiginoso processo de
desenvolvimento dos
computadores pessoais,
também conhecidos como
PCs

1997
VOCÊ SABIA

O Brasil já possuía
7.368.218 celulares

1996, a ficha
telefônica foi
extinta no país

1996

Em
, no dia 3 de
dezembro, nasce a Softex
– entidade visionária com
propósito de revolucionar
a transformação digital no
Brasil

Em 2000, surge
o pendrive

1998
A telefonia fixa era cara e tinha
fila de espera

1999
A internet cresce no mundo em
uma velocidade impressionante
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2001
No dia 22 de maio de 2001,
a Sociedade Softex foi
qualificada como Organização
da Sociedade Civil de Interesse
Público – OSCIP

VOCÊ SABIA
O microprocessador
completa 30 anos

2002
O Programa Softex foi novamente
considerado prioritário para
fins de aplicação dos incentivos
da Lei 10.176/2001 (Portaria n°
386 do MCT), que dispõe sobre a
capacitação e competitividade do
setor de tecnologia da informação

2007
Meta do planejamento
estratégico de 2006, o
mapeamento de competências
do Sistema Softex consolida o
Portfólio de Serviços oferecidos
pelo sistema

A Softex iniciou a montagem
de um grande projeto de apoio
à exportação de software e
serviços correlatos para o
estabelecimento de parceria
com a Agência de Promoções
das Exportações do
Brasil – Apex

2004

2005
Os destaques das ações da Softex
foram: Empreendedorismo e
Capacitação; Projeto Setorial
Integrado de Software e Serviços
Correlatos; Prosoft – Empresa; MPS.
BR; e Observatório Digital Softex
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O Skype é
lançado

Lançamento
da TV Digital

Número de usuários
de internet chegou à
marca de 1,5 bilhão
no mundo, entre
usuários de redes
fixas e móveis

O disco digital
passaria a fita
magnética

2003

VOCÊ SABIA

O Observatório Econômico
da Indústria de Software
coordenou o grupo de trabalho
para a formulação/modelagem
do Sistema Nacional de
Informação sobre a Indústria de
Software

Estreia do
Bitcoin,
tecnologias 3d
em filmes e TVS

A rede social
Orkut é criada

O Ipad foi um
dos produtos
mais esperados
da história da
tecnologia

A rede social
Youtube é
lançada

Lançamento do
Instagram

2006
Em 2006, mais de 2.800 pessoas
participaram de cursos MPS.
BR (a meta Softex era capacitar
1.200 pessoas em 3 anos)

A rede social
Twitter é criada

2011
O destaque no ano de 2011 foi o
lançamento do informativo mensal
InovaTICs, cujo objetivo foi explorar
as inovações que movimentaram os
negócios do setor brasileiro de TIC,
especialmente aquelas relacionadas
com software e serviços, e assim
contribuir para a promoção da
indústria

A Softex passou a colaborar estreitamente
nas articulações com entidades do
setor (ABES, ASSESPRO, BRASSCOM,
FENAINFO, SUCESU), um fórum de
debates para o encaminhamento de
proposições e sugestões aos poderes
constituídos visando formulação de novas
políticas de apoio ao setor

2010

2009
A sociedade Softex optou por
ampliar o escopo de atuação na
área de Associativismo, criando,
a partir de um projeto existente,
um programa denominado
“PAEMP” – Programa Softex de
Alianças Empresariais

2008

A rede
Facebook é
criada

A Sociedade Softex realizou o
workshop sobre Formação &
Capacitação para a indústria
brasileira de software e serviços
de TI, reunindo a iniciativa
privada, academia e governo para
debater a carência de profissionais
qualificados para o setor

2012
Para comemorar os seus 15 anos,
a Softex realizou a primeira
edição do Congresso da Indústria
Brasileira de Software e Serviços
de TI (CIBSS 2012)
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2014

2013
•
•
•

Parceria Startup Brasil
10 anos do MPS.BR
Criação da área
Internacional

VOCÊ SABIA
Sensor de
impressões digitais
nos smartphones

O ano foi marcado pela
participação da Softex
no certame que definiu
o gestor operacional o
programa
Startup Brasil

2018
A Softex seguiu
impulsionando o setor e a
indústria de TIC no âmbito
nacional e internacional
e contribuindo para o
desenvolvimento
do Brasil

2019

VOCÊ SABIA
As criptomoedas atingiram
o ápice do seu valor algumas
semanas antes do início de
2018 e, após 12 meses, todas
as principais criptomoedas
tiveram uma queda de 70%

•
•

8 novos projetos

•

Mais de 1500
demandas
tecnológicas
identificadas

Mais de 450 horas
de mentoria

Popularização
dos drones

2016

2015
A Softex é a gestora operacional
do programa Brasil Mais TI.
Foram realizados mais de
20 cursos gratuitos, mais de
1500 horas/aula e mais de 4,7
milhões de acesso ao portal

Google lança
o carro
autônomo

A Softex completa 20
anos

2020
Em razão da pandemia do coronavírus
(COVID-19) e seguindo orientações
dos órgãos oficiais do país, parte dos
eventos promovidos, apoiados ou
que contaram com a participação de
colaboradores da Softex, foram na
modalidade online. Foram mais de 28
mil pessoas impactadas por meio dos
eventos realizados

Lançamento dos
óculos virtuais

2017
•
•
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Dois anos de gestão
Startup Brasil
Investimento em P,D & I
em IOT, mobilidade,
energia e saúde

As assistentes
com tecnologia de
inteligência virtual
chegam para mudar
as nossas vidas

TikTok foi o terceiro
aplicativo mais
baixado do ano com
1,5 bilhão de pessoas

Avanço da inteligência
artificial, compras
fáceis e personalizadas
e clareza na segurança
de dados

Fonte de pesquisa:
Almanaque anos
1990; Relatório de
Atividades Softex
2001 a 2020

A internet 5G
começa a chegar
ao Brasil

Sete tendências de startups
movimentaram 2017:
Inteligência Artificial e
Aprendizagem de Máquina,
Chatbots, Segurança
Cibernética, Transformação
Digital e Nuvem, Realidade
Virtual Aumentada, Vestuário
Inovador e Coisas Inteligentes

2021
A Softex completou
25 anos, conduzindo
a jornada de inovação
digital no Brasil
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Programas
e ações da
Softex
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Softex Amazônia
Destaques Softex Amazônia 2021

23 projetos submetidos
6 projetos aprovados
8 empresas beneficiárias (investidoras)
6 ações/eventos realizados
A Softex atua desde 2019 na região da Amazônia Ocidental, desenvolvendo ações e programas
de inovação tecnológica e beneficiando o ecossistema local.
A região de atuação da SUFRAMA, que inclui os estados do Amazonas, Amapá, Acre,
Roraima e Rondônia, possui um ambiente de forte potencialidade industrial, viabilizando
investimentos em programas de inovação capazes de aproveitar recursos humanos
qualificados e de incrementar a competitividade da produção local, contribuindo assim para
o seu desenvolvimento econômico e social.
A Softex trabalha no desenvolvimento do ecossistema local por meio do mapeamento e
análise das necessidades latentes da região, no patrocínio de ações junto à comunidade local,
grupos de pesquisa, Instituições de ensino, ICT’s e demais representantes do ecossistema
de inovação e de empreendedorismo da região. A proposta é conectar startups, centros de
PD&I, médias e grandes empresas com potencial de investimento, gerar negócios sólidos e
facilitar a captação de recursos.

Amazônia Investment & Innovation
Entre os dias 30 de junho e 2 de julho de 2021, a Softex promoveu o Amazônia Investment
& Innovation. O evento teve como principal objetivo atrair novas oportunidades para o
ecossistema da região da Amazônia Ocidental e Amapá. E também, a sustentabilidade para
o ecossistema como um todo.
Estiveram presentes no evento Coronel Manoel Fernandes Amaral Filho - Suframa, Ruben
Delgado - Softex, Ana Beatriz Pires - Softex Amazônia - PPEI, Marilda Packer - Cits - PPI4.0,
Carlos Koury - Idesam - PPBio, entre outros convidados.
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Painel Oportunidades

Treinamento ICTs

Foram apresentadas as oportunidades e benefícios fiscais da região e da Lei de Informática
da Suframa e foram iniciadas conexões entre a Suframa, IFs, ICTs, Programas Prioritários e
novos parceiros.

Treinamento do processo da Lei de Informática da Suframa para as ICTs do Acre, Amapá,
Amazonas, Roraima e Rondônia. Programas Prioritários para as ICTs e indústrias da região.

No dia, foi também dada a largada para uma ponte entre ICTs de Portugal, Aceleradoras e
Incubadoras do Canadá e Portugal, investidores, empresas e indústrias conhecendo as
oportunidades que toda a região oferece.

Painel Sustentabilidade

PITCH DAY

42 projetos
21 avaliadores
+ de 6 horas de pitchs

Foram apresentados os Programas Prioritários, com a presença de empresas beneficiárias e
de indústrias já existentes na região. Compareceram também os Institutos Federais de toda
Amazônia Ocidental e Amapá, que foram apresentados às indústrias da região, dando início
às parcerias entre os mesmos.
Inovação

Sessão LEI DA INFORMÁTICA
Nesta ação do Amazônia Investment & Innovation, Marcelo Cavalcante, coordenador geral
de Gestão Tecnológica, realizou o treinamento do processo da Lei de Informática da Suframa
para as ICTs do Acre, Amapá, Amazonas, Roraima e Rondônia.

Modelo de Negócio
Mercado que deseja
atender
Tração no mercado
brasileiro
Projeto estruturado

Conexões ICTs

Produto de impacto
para região Norte

Os programas prioritários se apresentaram às ICTs de toda a região.
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Conecta Sebrae RO - 2º AgroLab
O Sebrae RO realizou entre os dias 14 e 16 de setembro o
Conecta Sebrae 2ª AgroLab, juntamente com os Sebrae da
Amazônia legal nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima e Tocantins,
com a perspectiva de continuar sendo a maior feira do
agronegócio da Amazônia, realizada em um ambiente
100% digital, dentro de uma plataforma 3D gamificada.

Inovação
Modelo de Negócio
Mercado que deseja
atender
Tração no mercado
brasileiro

O objetivo da feira foi promover negócios entre empresas
e visitantes, compartilhar conhecimentos por meio
de palestras, fóruns e debates sobre políticas de
desenvolvimento para a Amazônia legal, além de rodadas
de negócios nacionais e internacionais.

Projeto estruturado
Produto de impacto
para região Norte
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O stand virtual da Softex Amazônia recebeu

380 visitas.

DIAGNÓSTICO PITCH DAY

Pitch Day Positivo
Programa Prioritário
de Empreendedorismo
Inovador

Programa Prioritário de
Bioeconomia

Programa Prioritário
de Indústria 4.0 e
Modernização Industrial

15

No dia 22 de julho, foi realizado o Pitch Day para empresa Positivo. Ao todo foram apresentados
10 projetos, tendo como avaliadores Thiago Pizzol Corrêa, Corporate Venture Capital Analyst
da Positivo Tecnologia, e Luis Felipe Jensen, Investment Professional da E3 Negócios.
Os empreendedores receberam feedbacks durante suas apresentações e algumas startups
seguiram para outras etapas de negociação de investimento. Na ação, se observou a
necessidade de estímulo às startups buscarem conhecimento em estruturação de projetos,
tipos de modelo de negócio e tração no mercado.
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Inovação

Modelo de
Negócio

Mercado
que deseja
atender

Tração no
mercado
brasileiro

Projeto
estruturado

Produto de
impacto para
região Norte

PRÓXIMOS PASSOS
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1.
2.

Fortalecer o ecossistema da região focando em inovação e crescimento.

3.

Conectar os Institutos e Universidades às indústrias por meio das
políticas de fomento à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

Criar projetos para gerar impacto em toda a região e produtos
globais para o destaque no Brasil e no mundo.
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Startup Day Rondônia

Workshop do Executor

No dia 20 de outubro, foi realizado na plenário da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
o Startup Day Rondônia, onde foram apresentadas startups e projetos do ecossistema
de Rondônia para um público em torno de 70 pessoas, entre startups, representantes
da Suframa, indústria, FAPERO, UFAM, equipe de apoio e do Deputado Cirone Deiró, que
representou a casa.

O Workshop do Executor foi realizado em 16 de março,
com o intuito de facilitar o entendimento entre os
atores que fazem o papel do executor no Programa
Prioritário de Empreendedorismo Inovador - PPEI.

Ao todo foram apresentados 26 pitchs, entre startups, instituições, projetos e iniciativas.

4

Ecoporé

3

Unir

O workshop contou com a presença de executores

6

FIOCRUZ

atuantes no PPEI:

4

IFRO
Projeto multi
institucional

O objetivo da coordenação da Softex Amazônia foi
orientar e facilitar a prestação de contas no âmbito do
PPEI. Com as orientações expostas no evento online,
foi possível demonstrar as principais finalidades e
cuidados que devem ser tomados na prestação de
contas técnica e financeira.

1

Embrapa e SBCS apresentaram somente o institucional.

Participação no Pitch Day Hub.RO
A visita permitiu ainda a participação no evento Pitch Day Hub.RO, organizado pela
comunidade local de startups Tambaqui Valley, que apresentou quatro startups que estão
sendo apoiadas pela comunidade.
O evento permitiu ainda um maior relacionamento e aproximação da Softex com o
ecossistema local de startups.

Premiação Jaraqui Graúdo 2021
O Jaraqui Graúdo é uma premiação anual do ecossistema de inovação e startups de Manaus.
Organizada por membros voluntários da comunidade Jaraqui Valley, a premiação visa o
reconhecimento das iniciativas voltadas para negócios digitais e inovação na cidade de
Manaus.
Na edição de 2021, o Jaraqui Graúdo contou com 16 categorias, sendo elas:
Assessoria e Consultoria; Empreendedor do Ano; Veículo de Comunicação; Espaço
Colaborativo de Inovação; Corporate; Evento do Ano; Incubadora; Aceleradora; Reportagem
do ano; Mentor do ano; Universidade; Programa para Startup; Instituto de Inovação;
Investidor anjo; Negócio de Impacto Social; Startup do Ano.
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Softex Amazônia no TOP 3 Instituto de
Inovação
Na Fase Academia, a Softex Amazônia ficou no TOP 10
Instituto de Inovação e na Fase 3 da premiação, ficou entre
os três finalistas da categoria, junto com a Sidia e a FPF
Tech.
A premiação ocorreu no dia 11 de dezembro, no Centro de
Convenções Vasco Vasques.

Projetos no Demoday
1.

O Projeto Giulia é uma plataforma de comunicação que tem como objetivo garantir
a inclusão social e uma melhor qualidade de vida aos usuários portadores de
deficiência auditiva. O intuito é permitir que as pessoas com deficiência auditiva
que utilizam o alfabeto em libras possam ser compreendidas por ouvintes que não
possuem conhecimento em libras.

2.

3.

4.

5.

2 dias de evento
5 convidados comentaristas
8 horas de conteúdo
7 projetos apresentam no Demoday
+300 visualizações no Youtube
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Projeto Thex
O projeto TheX visa a criação de uma plataforma focada na distribuição de games,
com tecnologia capaz de promover o launch de jogos de estúdios de games de diversos
tamanhos, bem como agregar diversos distribuidores menores para promoção de
jogos, criando um ambiente altamente rico em conteúdo de jogos à disposição do
consumidor final.

No segundo dia do evento, foi realizado o Demoday, com o objetivo de apresentar os projetos
que estão em execução no Programa Prioritário de Empreendedorismo Inovador. Para
compor a ação, o evento contou com os seguintes convidados: Bruno Motta, da X Box; Daniela
Vieira, da 4 Legacy Ventures; José Cambeiro, do Instituto FIT - Flex; Raul Peixoto, da Flex
IMP; e Zenuel Lins, da Céos Soluções.

Panorama geral

Projeto Kodigos
O projeto WMC desenvolve um produto para automação em tempo real das
movimentações do WAREHOUSE com o ERP do investidor, desenvolvido em
linguagem Kotlin que permite leveza e usabilidade do app. Para a infraestrutura,
propõe a substituição dos coletores de dados por smartphones.

Ainda no primeiro dia do evento, Jessica Janes, que faz parte da equipe Softex Amazônia,
apresentou o novo site da Softex Amazônia, e explicou como se dá a entrada de startups no
Programa Prioritário de Fomento ao Empreendedorismo Inovador - PPEI. E Yara Nascimento,
da equipe Softex, deu dicas de prestação de contas para submissão de projetos no PPEI.

2º Dia

Projeto Embalagem
O Projeto Embalagem é um software inteligente de controle para gerenciar protótipos
robóticos e controladores com visão computacional nos postos de embalagens. O
objetivo é minimizar erros no processo, visando a economicidade quanto à margem
de desperdícios, redução de problemas por esforços repetitivos, e gerando assim
ganho de tempo em todo o processo.

1º Dia
O evento contou com a apresentação institucional de Diônes Lima, vice-presidente da Softex,
e uma palestra sobre inovação, na qual Elisa Carlos, head de operações da Softex, pontuou
fatos marcantes sobre a evolução tecnológica mundial, a pandemia e a transformação em
que o mundo vive. Na sequência, Ana Beatriz Pires, gerente da Softex Amazônia, apresentou
resultados do ano de 2021 e alguns objetivos para 2022.

Projeto Chuveiro
A solução é um chuveiro inteligente (equipamento) acompanhado de um software
multiplataforma, que permite ser acessado de qualquer browser, onde o usuário
poderá visualizar o consumo de seus vários chuveiros, a fim de que ele tenha controle
de seu consumo energético e de água de forma macro ou individual.

Conexão Amazônia 2021
Nos dias 1º e 2 de novembro, foi realizada a edição 2021 do Conexão Amazônia, evento
gratuito para empresas e empreendedores interessados em conhecer o Programa Prioritário
de Empreendedorismo Inovador (PPEI) e os projetos em execução em 2021.

Projeto Giulia

6.

Projeto Thex Academy
Startup de treinamento e consultoria focada no mercado de desenvolvimento de
games. O intuito é criar no Brasil, e em específico na região Amazônica, um HUB de
ensino profissionalizante de desenvolvimento de jogos eletrônicos.

7.

Projeto Amazon Quest
A Trip Up the River é um jogo de aventura sobre a exploração da bacia amazônica
com mecânicas de puzzles, deck-building e narrativa emergente. Nele, os jogadores
assumem o papel de exploradores cujo objetivo é mapear e catalogar a floresta em
nome da recém-fundada República do Brasil.
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PPI Softex
O Programa Prioritário Softex se configura como uma opção de investimento de P,D&I para
empresas beneficiárias da Lei 8.248/91, das TICs, para criação de projetos que fomentem a
pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. As empresas beneficiárias realizam depósitos
financeiros para a execução de projetos em conjunto com ICTs, Startups, Pesquisadores,
Empresas e Universidades.
Em 2021 foram iniciados 18 projetos de P,D&I nas áreas de inteligência artificial, blockchain,
internet das coisas (IoT), 5G, entre outras. Ao final de novembro, o portfólio de projetos PPI
em prospecção chegou a 40, dos quais 25 estão sob análise do MCTI, 10 estão em análise
interna e 5 encontram-se em concepção inicial com as instituições executoras.
O Programa atua em todas as cinco regiões do país, com projetos sendo executados em 16
estados e no Distrito Federal. O alcance do Programa é nacional, atingindo professores, pósgraduandos, graduandos, técnicos e pesquisadores em todos os estados.
No total, são 46 ICTs executoras do Programa espalhadas pelas cinco regiões brasileiras,
sendo 17 Entidades Privadas, 11 Universidades Federais, 8 Institutos Federais, 6 Universidades
Estaduais e 4 Universidades Privadas.

Instituições Executoras
As ICTs com projetos em execução: Atlântico, Cesar, CPQD, Eldorado CPS, Eldorado MAO,
Eldorado POA, FACTI, FIT, INATEL, Mackenzie, PUC-RS, PUC-Rio, PUC-PR, SENAC, Softex
CPS, Softex Recife, UCB, UFCG, UFAL, UFPE, UNICAMP, Venturus.

CAMPINAS

MANUAS

PORTO ALEGRE

INATEL,
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Projetos

ICT
Apresentação de
propostas

2

3
MCTI e Softex
Celebração do Acordo
de Cooperação Técnica

1

Softex
Submissão do
projeto ao MCTI

5

4
Softex e ICT
Celebração do Acordo
de Parceria

ICT
Execução do
projeto
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8

Indústria
Aporte no Programa
Prioritário

MCTI
Repasse de recursos
para coordenadora

6

7

Softex
Repasse de recursos
para ICT
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PPEI
O Programa Prioritário de Fomento ao Empreendedorismo Inovador é uma iniciativa
governamental para a gestão do ecossistema de inovação na Amazônia Ocidental, financiado
com os benefícios fiscais concedidos a empresas que se enquadram na Lei n°8.387, de 1991 –
Lei de Informática.
Regulamentado pela Resolução nº 2, de 31 de março de 2020, no âmbito do Comitê das
Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia – CAPDA, institui que as empresas
beneficiadas podem aportar verbas no PPEI utilizando recursos incentivados oriundos dos
investimentos em PD&I e em startups com projetos inovadores voltados ao desenvolvimento
da ciência, tecnologia e inovação na região.
Por meio do Programa Prioritário de Empreendedorismo Inovador – PPEI, as empresas da
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental podem impulsionar a Inovação dentro de
suas organizações, investindo em novos negócios e cumprindo, de maneira eficaz e segura,
com as obrigações legais de P,D&I da Lei de Informática.
O PPEI é uma iniciativa do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na
Amazônia, inserido na área de P&D da Superintendência da Zona Franca de Manaus
(Suframa), ligada ao Ministério da Economia. Responsável pelas políticas de fortalecimento
do Polo Industrial de Manaus (PIM) e de estímulo ao desenvolvimento de sua área de atuação,
a Suframa identifica potencialidades regionais e cria condições para transformá-las em
oportunidades de negócios.
O Programa atua em 3 áreas: Educação Empreendedora, Ideação e Prototipação de Projetos
Inovadores, e Preparação de Empresas para Open Innovation. O portfólio do Programa é
composto por mais de 90 startups, 8 institutos de pesquisas, 2 fundos de investimento e
mais as corporações que realizam os investimentos.
A iniciativa voltada para empresas beneficiadas pela Lei de Informática visa estimular a
transformação da matriz econômica na Zona Franca de Manaus, que tem o objetivo de
desenvolver o ecossistema de empreendedorismo da região Amazônica. Abrangente em sua
proposta, o Programa tem entre suas metas principais implementar programas e ações de
educação empreendedora; fomentar o empreendedorismo na graduação, na pós- graduação
e a capacitação de professores; realizar ações de incentivo à ideação e prototipação e preparar
empresas para atuação em inovação aberta.
Em 2021, foram realizados eventos e capacitações empreendedoras composto pelo Programa
de Capacitação de Professores, Programa de Pré-aceleração Conexão Negócios, Programa de
Scale Up, Global Connections e Rodadas de Negócios. As inscrições de projetos e empresas
investidoras acontecem de forma permanente.
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Projetos PPEI em execução
Acessibilidade Giulia em Museu e Teatro na cidade
de Manaus
O Projeto Giulia é uma plataforma de comunicação que tem como objetivo
garantir a inclusão social e uma melhor qualidade de vida aos usuários
portadores de deficiência auditiva. A proposta é permitir que pessoas com
deficiência auditiva que utilizem Libras possam ser compreendidas por
ouvintes que não possuem conhecimento de Libras.

Criação de uma nova empresa para comercialização
de um sistema de monitoramento e controle de
temperatura de chuveiro elétrico
A solução é a oferta de um chuveiro inteligente (equipamento) acompanhado
de um software multiplataforma que é um web app, que permite ser acessado
de qualquer browser, que funcione para plataforma Android e IOS, onde o
usuário poderá visualizar o consumo de seus vários chuveiros, a fim de que
ele tenha controle de seu consumo energético e de água de forma macro ou
individual.

Desafios EdTech: Acelerando o Empreendedorismo
de Impacto
A proposta é criar ações e ferramentas que apoiem o desenvolvimento de
competências e habilidades em gestão de negócios inovadores, por meio da
aplicação de novos conceitos metodológicos, práticas, produtos e serviços
que estimulem uma nova mentalidade empreendedora para o ecossistema da
Zona Franca de Manaus.

Desenvolvimento de software inteligente baseado
em visão computacional e manipuladores para o
processo de embalagem
Um software inteligente de controle para gerenciar protótipos robóticos e
controladores com visão computacional nos postos de embalagens a fim
de se minimizar erros no processo visando assim a economicidade quanto
a margem de desperdícios, redução de problemas por esforços repetitivos,
gerando assim ganho de tempo em todo o processo.

Plataforma Web para acompanhamento e melhoria
de processo de produção (Gestão da qualidade)
incluindo Six Sigma (Treinamento)
Um sistema CEP Web que acompanhe o processo em tempo real para
detectar medidas fora de tendência e identificar as causas relacionadas com
estas medidas. Por meio de técnicas de CEP, pontos de instabilidade (causas
especiais) são identificados para que então sejam aplicadas técnicas de
reconhecimento de padrão, baseado em redes neurais e SVM, para identificar
as principais causas relacionadas com a instabilidade.

TheX
O projeto TheX visa a criação de uma plataforma focada na distribuição de
games, com tecnologia capaz de promover o launch de jogos de estúdios de
games de diversos tamanhos, bem como agregar diversos distribuidores
menores para promoção de jogos, criando um ambiente altamente rico em
conteúdo de jogos à disposição do consumidor final.

TheX Academy
Uma startup de treinamento e consultoria focada no mercado de
desenvolvimento de games. O objetivo é criar no Brasil, e em específico na
região Amazônica, um HUB de ensino profissionalizante de desenvolvimento
de jogos eletrônicos.

Amazon Quest
A Trip Up the River é um jogo de aventura sobre a exploração da bacia
amazônica com mecânicas de puzzles, deck-building e narrativa emergente.
Nele os jogadores assumem o papel de exploradores cujo objetivo é mapear e
catalogar a floresta em nome da recém-fundada República do Brasil.

Paletizador AGV
O projeto Paletizador AGV é um sistema automático para movimentação
de cargas entre locais e alturas diferentes, focando na implementação de
algoritmos de IA e controle para a realização de tarefas sem a necessidade
de interação humana ou sistema adicional para controle do mesmo. Projeto
com nicho de desenvolvimento totalmente nacional, criando uma solução
equiparável ou até superior às utilizadas nas principais indústrias do mundo.

Kodigos - Warehouse Mobile Control
O projeto WMC desenvolve um produto para automação em tempo real
das movimentações do Warehouse com o ERP do investidor, desenvolvido
em linguagem Kotlin que permite leveza e usabilidade do app. Para a
infraestrutura, propõe a substituição dos coletores de dados por smartphones.
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PNM-Design
Programa Nacional de Microeletrônica – PNM Design
O PNM Design - Programa Nacional de Microeletrônica é o programa prioritário com o foco
na formação, capacitação e especialização de recursos humanos em projetos de circuitos
integrados (CI), contribuindo para viabilizar a criação e atração de design houses e startups
de projetos de circuitos integrados. Foi aprovado pelo CATI por meio da Resolução n° 108, de
6 de dezembro de 2002.
Em 2021, deu-se início à execução do Programa por meio de um projeto voltado para a área
de microeletrônica e Internet das Coisas (IoT). Ao final de novembro, o portfólio de projetos
PNM-Design em prospecção chegou a 4, os quais estão em análise interna para formalização
dos projetos com o MCTI.
O projeto em andamento, executado pela USP LSI-TEC, tem como objetivo geral o
desenvolvimento e a difusão de uma Plataforma Nacional de SBCs através do projeto de
componentes avançados de microeletrônica, consolidados em uma família de SBCs (Single
Board Computers) de projeto nacional para aplicações em Internet das Coisas (IoT).
No total, são 4 ICTs envolvidas no Programa espalhadas pelas regiões sudeste e sul do país.
Das ICTs, 2 são Universidades Federais, uma é Entidade Privada e uma é Universidade
Privada. Dos 5 projetos em celebração e/ou execução, 3 são do estado de São Paulo e 2 são do
estado do Rio Grande do Sul.

A ICT com projeto em execução
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Escola do Trabalhador
A Escola do Trabalhador 4.0 promove a educação em tecnologia de forma
gratuita, online, segura e certificada.
De 2020 a 2021

170 horas de capacitação
306 Aulas ao Vivo

113 mil alunos cadastrados
+ de 21 mil alunos concluintes
+de

Uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Previdência em parceria com a Microsoft para
promover a qualificação e a inserção profissional de jovens e adultos.
A Escola do Trabalhador 4.0 oferece cursos gratuitos em temas de tecnologia e produtividade
com o objetivo de ajudar o trabalhador brasileiro a se preparar para o mercado de trabalho.

Objetivo
Impactar mais de 1 milhão de pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou desemprego,
por meio de capacitação na área de tecnologia, melhorando assim a sua empregabilidade.

Público-alvo
Trabalhadores da iniciativa privada de todo o Brasil, com foco nos cadastrados na plataforma
SINE.

REAL IZAÇÃO

PARCEIROS
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O que é a Escola do Trabalhador?

Teste de Carreira

A Escola do Trabalhador 4.0 tem a proposta de apoiar todos que procuram acesso a uma
formação e capacitação técnica para encontrar vaga em um mercado de trabalho.

Para ajudar o trabalhador na escolha do curso mais adequado, a plataforma oferece ainda
o Teste de Carreira. Respondendo algumas perguntas, a plataforma é capaz de identificar
quais habilidades digitais ele já possui e cruzar com objetivos de carreira. Baseado nos
conhecimentos atuais e em suas aspirações profissionais, a ferramenta indicará qual o curso
mais adequado para cada indivíduo.

O programa utiliza a análise de dados para identificar trabalhos de alta demanda e as
habilidades necessárias para preenchê-los; dá livre acesso a trilhas de aprendizagem e gera
conteúdo para ajudar no desenvolvimento das habilidades exigidas por essas posições. A
plataforma tem como público-alvo prioritário os trabalhadores da iniciativa privada de todo
o Brasil, com foco nos cadastrados na plataforma SINE. Porém, está aberta para qualquer
pessoa interessada em se capacitar e a aumentar suas chances de uma colocação profissional.
Têm acesso a ela, ainda, os funcionários de empresas que necessitam de requalificação
profissional ou de atualização em habilidades digitais, bem como estudantes de todo o país.
A plataforma de ensino remoto Escola do Trabalhador 4.0 oferece mais de 50 cursos
profissionalizantes de tecnologia. Todos os conteúdos são disponibilizados de forma online,
gratuita e com certificado. Eles vão desde alfabetização digital até módulos mais avançados
de computação em nuvem, inteligência artificial (IA) e ciência de dados.

Faça seu teste:

escoladotrabalhador40.org.br/
teste-de-carreira/

A Softex é responsável pela gestão dos cursos de capacitação tecnológica da Escola do
Trabalhador 4.0, programa desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Previdência e
Microsoft.
A Softex cuida das atividades relacionadas aos cursos de tecnologia da plataforma, entre elas
a curadoria de conteúdo, publicações dos cursos e acompanhamento dos alunos. O projeto
inclui acesso gratuito a conteúdo no Microsoft Learn e Office Support.

Cursos Gratuitos
São 5 trilhas e mais de 50 cursos para ajudar a dar o próximo passo na carreira.
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1.

Letramento Digital

2.

Produtividade

3.

Introdução à programação

4.

Profissionalizante

5.

Avançado em TI

Conceitos iniciais relacionados ao Letramento Digital com vistas ao crescimento
profissional e educacional.
Habilidades básicas para explorar os programas do pacote Office 365.
Conceitos iniciais relacionados à linguagem de programação.
Esta trilha é indicada para jovens e adultos que desejam seguir uma carreira
específica no mercado de tecnologia.
Conhecimento mais avançado em TI com otimização do desempenho individual
contribuindo para o desenvolvimento dos profissionais.
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Brasil IT+
O Projeto Brasil IT+ desenvolveu ações estratégicas para o ano de 2021 que objetivaram o
recrutamento de novas empresas em todas as regiões do Brasil, criando ações regionais e
trazendo à internacionalização para todo o país.
Foi realizado um trabalho em todo o Brasil para o despertar de empresas para o processo
de internacionalização, foram criadas ações diferenciadas para atender empresas de forma
mais customizada.
Metas do Convênio nº 41-03/2019 (2021)
Indicadores

Metas

Atingidas

Empresas Apoiadas

142

Valor de Exportação

421 milhões

Participação de novas empresas apoiadas

%

63

Ações realizadas com foco em geração de negócios
e imagem
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Empresas
Participantes

Tipo de Ação

Nome da Ação

Treinamento Think Tank

Think Tank Gartner

04

Webinar

American Mindset

96

Feira/Evento

CIO Summit

05

Feira/ Evento

MidSize Summit Spring Virtual

09

Bootcamp

Bootcamp México

14

Missão Comercial

Missão Colômbia

14

Webinar

Webinar Estônia

165

Matchmaking

Associação Brasileira de Franchise (ABF)

39

Webinar

Próximos Passos nos Negócios
Internacionais (PEIEX)

67

Feira/Evento

Xchange Americas

10

Missão Comercial

Missão Bélgica

34

Feira/ Evento

Midsize Summit Fall 2021

11

Estudos de Inteligência – Israel

Estudos e relatórios para as empresas
aderidas ao PS

Missão Comercial

Missão França

Finalizado
35
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Tipo de Ação

Nome da Ação

Empresas
Participantes

Missão Comercial + Rodada de Negócios

Missão Espanha

43

Treinamento

Imersão Portugal – Internacionalização 360

20

Webinar

Mercado da França e oportunidades

32

Webinar

Estudo de mercado Chile - Apex

94

Missão Comercial

Missão Comercial Chile

22

Missão Comercial

Missão Virtual Inglaterra

50

Tipo de Ação

Principais temas desenvolvidos:
1. Expansão Internacional;
2. Merge and Acquisition;
3. Avaliação da maturidade de cada área de negócio das participantes;
4. Reavaliação pelos analistas do Gartner sobre Mensagem e Posicionamento
5.
6.

e melhorias aplicadas na exposição digital de cada marca;
Benchmarks realizados para criação e aplicação de KPI’s
estratégicos focados no desenvolvimento corporativo;

Guia prático implementado para melhoria dos programas de geração de demanda.

Qtd.

Feiras Setoriais

03

Missões e Bootcamps

07

Webinar

06

Treinamentos

02

Relatórios de Inteligência

01

Rodadas de Negócios

01

Gartner Think Tank 2021
Treinamento com analistas Gartners com 4 empresas a fim de traduzir as necessidades
das empresas e gerir as metas e KPI’s atuando como PMO. Competências realizadas: Fund
Raising, Vendor Briefing, Roadmap e desenvolvimento de produtos, estratégia de Go to
Market, Pipeline Management, entre outras atividades em mais de 115 horas de treinamento.

Empresas participantes

Webinar American
Mindset
Webinar realizado em 7 de abril liderado por
Maria Sullivan e Philip Walker, consultora
da The Channel Company e distribuidor
americano, respectivamente.
O Webinar trouxe informações importantes
sobre o ambiente de negócios americano
e os principais pontos aos quais empresas brasileiras devem se ater para conseguirem
fechar negócios com potenciais clientes no país. Philip Walker, na posição de distribuidor
e comprador de soluções tecnológicas, trouxe suas percepções sobre solution providers
(distribuidores) para as empresas brasileiras e orientou sobre pontos de melhoria para que
empresas brasileiras tenham sucesso no mercado americano.

Confira:

https://www.youtube.
com/watch?v=fEV1WCSfZZ8&t=1417s

Resultados gerais

701 documentos baixados

7 virtual events

65 inquiry call realizadas

3 conferences
17 projetos estratégicos

67 tooklits
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CIO Summit

concluídos

Data: 21 e 23 de abril
O CIO Digital Summit 2021 é um evento de conteúdo especializado para Chief Information
Officers (CIOs) de grandes corporações. O diferencial deste evento para as empresas
vinculadas ao Brasil IT+ são as oportunidades de reuniões one-on-one (boardrooms) com
CIOs e compradores de tecnologia agendadas a partir de um processo de matching cuidadoso,
com validação prévia pela contraparte.
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O evento foi realizado no formato virtual em razão da pandemia de COVID-19, assim, não
houve estande. A visibilidade das empresas vinculadas ao Brasil IT+ se deu a partir do perfil da
empresa e dos representantes na plataforma virtual do evento. Ainda, as empresas do Brasil
IT+ apresentaram um painel transmitido para todo o público do evento. Na oportunidade,
cada empresa pode apresentar sua solução.

O MES é um evento tradicionalmente realizado no âmbito do Projeto Brasil IT+ e tem como
objetivo ser uma vitrine nos Estados Unidos para as empresas brasileiras provedoras de
tecnologia. O evento reúne CIOs e executivos que buscam se atualizar e comprar soluções de
tecnologia para suas empresas. As empresas brasileiras têm a oportunidade de apresentar
suas soluções para o público e fazer negócios.

Kickoff meeting: A reunião de Kickoff aconteceu em 17 de março e contou com a presença
da equipe da GDS Group, empresa organizadora do evento.

Kickoff meeting: A reunião de Kickoff foi realizada em 16 de abril.

Público do evento: CIOs de 84 grandes empresas americanas como Western Union,
Walmart, Mars, Bank of America, entre outras. Todos os leads levantados pela GDS Group,
organizadora do evento, foram compartilhados com o grupo de solution providers do Brasil
IT+ participantes do evento.

Público do evento: CIOs e compradores de tecnologia de 128 empresas americanas de médio
porte.

Bootcamp México
O Bootcamp México contou com 14 empresas
inscritas e ocorreu em 28 e 29 de abril, com 06
horas de conteúdos para empresas participantes
e acompanhamento de conexões entre empresas
participantes e palestrantes que estiveram no evento.
Kickoff da Missão: O Kickoff foi feito em 23 de abril,
onde foi explicado como funcionaria o evento,
a agenda e a importância do México na área de
tecnologia e inovação, considerando o panorama
internacional e da América Latina.

Midsize Enterprise Summit - Spring
Data: 3 a 6 de maio

Local: National Harbor,
Maryland, EUA

O Midsize Enterprise Summit oferece grandes oportunidades de negócios para o setor de
software e serviços de TI no mercado americano. É o maior encontro de CIO’s de médio porte
e executivos de TI seniores. O MES é um evento no qual os líderes inovadores de TI podem
reunir negócios e inteligência tecnológica. Assim as empresas aprendem novas abordagens
no ramo de TI e conseguem dar suporte às necessidades de evolução das outras empresas.

Nessa missão, contamos com a parceria da “Mind
México”.

Os palestrantes do evento:
•

José Salcedo
Presidente de Mind Mexico

•

Mario Garcia Davila
Membro fundador da associação de empreendedores do México e cofundador da
Aceleradora Startup Studios

•

Gabriela Aguilera Ramirez
Advogada especialista em visão corporativa e direito fiscal

•

Roberto Aguilar
Sócio fundador da Día Fintech e especialista em Lei Fintech, sendo consultor de
startups estrangeiras que operacionalizam no México

No evento, as empresas tiveram a possibilidade de exporem seus negócios ao Mind México,
que por meio de feedbacks, auxiliou as empresas em como se apresentarem no país e apontou
o que o México estava procurando quanto às tecnologias que as empresas oferecem.
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Missão Colômbia
A Missão Colômbia contou com 14 empresas inscritas, 3 dias
de evento, de 15 a 17 de junho, com 10 horas de conteúdo e
parceria da Ruta N.
Participaram entidades como: Zona América, Pro Colômbia,
ACI, Ruta N, Invest Bogotá, FTC Consultant, OLM, Colômbia
FinTech, Câmara de Comercio de Bogotá e um case de sucesso
de empresa brasileira no país - Solintech.

Evento de Matchmaking com a Associação
Brasileira de Franchising (ABF)
O Matchmaking da ABF foi realizado em 4 de agosto via plataforma Zoom e contou com
39 inscritos, entre empresas participantes do Brasil IT+ e empresas associadas à ABF
que estavam buscando software para suas atividades
internacionais.
O evento deu a possibilidade de franquias fazerem
Match com empresas de TI. Foram feitas apresentações
individuais das empresas de TI para o grupo de franchises
presentes.

Durante o evento, foram mostrados vários clusters de
tecnologia e inovação dentro da Colômbia, passando por Estados
diferentes do país e as possiblidades de internacionalização,
focando em cada tipo de tecnologia demandada.
Ao final do evento, foi possível que as empresas participantes
fizessem um “pitch” para a Ruta N e as empresas colombianas
(clusters de inovação) que estavam presentes no evento, da
qual tiveram feedbacks quanto a sua tecnologia e puderam
fazer “matches” conversando em particular com empresas
interessadas nas tecnologias apresentadas.

Webinar Estônia
A Estônia tem atraído cada vez mais o interesse de empresas de tecnologia e inovação pelo
mundo todo por ser um dos exemplos de sucesso em país que investiu em empreendedorismo
e inovação e hoje é um dos Hubs mais importantes da Europa. Por isso, foi realizado um
Webinar sobre o país em 30 de agosto para despertar nas
empresas a importância, incentivos e possibilidades de
internacionalização que o país proporciona.

Webinar Próximos passos nos negócios
internacionais
Data: 29 de julho
Em 2021, foi realizada parceria com os outros projetos da Apex, como o PEIEX, o Programa
de Qualificação para Exportação, que oferece o primeiro passo para as empresas na
internacionalização. Foi desenvolvida juntamente com a Apex uma agenda envolvendo a
equipe do PEIEX, com o objetivo de atrair para o Brasil IT+ as empresas que se graduaram no
programa PEIEX da Apex.
O evento teve um total de 67 inscritos que tiveram a oportunidade de conhecer detalhes
sobre a Apex, o PEIEX e ainda, o Brasil IT+. O evento atraiu empresas principalmente do
Nordeste para o projeto Brasil IT + e criou a primeira semente da internacionalização nas
empresas de todo o Brasil.

Transmitido via Youtube, no idioma inglês, o evento contou
com 165 ingressos aprovados pela plataforma Sympla
que proporcionou um total de 3 horas de conhecimento
com convidados como: E-Residency, Startup Estônia e
Pipedrive.
Foram tratados os temas: a internacionalização
para Estônia, a área de inovação no país, tecnologias
demandadas e ainda um case de uma empresa brasileira
que trabalha dentro da Estônia.
Confira:

https://www.youtube.com/
watch?v=cvQO6va-aiQ&t=1s

Confira:

https://www.youtube.com/
watch?v=nVai20OS1ow
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Xchange Américas
Data: 15 a 17 de agosto

Midsize Enterprise Summit - Fall
Local: San Antônio, Texas

Data: 19 a 21 de setembro

Local: Dallas, Texas

O Xchange, assim como o Midsize Enterprise Summit, é
um evento com foco no mercado americano de médio porte
organizado pela The Channel Company. No entanto, o foco do
Xchange é a venda para distribuidores (B2B) que representa a
empresa brasileira no mercado estadunidense.

A edição Fall do Midsize Enterprise Summit, assim como a versão Spring do evento, é focada
em empresas de médio porte americanas e reúne CIOs e executivos que buscam se atualizar
e comprar soluções de tecnologia para suas empresas. Nesse sentido, provedores de soluções
de TI brasileiros têm a oportunidade de apresentar seus softwares e serviços a potenciais
compradores americanos em boardrooms coletivos.

Em 2021, o evento aconteceu em formato híbrido, permitindo
a participação de forma presencial e virtual. As empresas
tiveram a chance de realizar 2 pitches de 10 minutos para uma
audiência de 20 pessoas. O principal diferencial do Xchange,
assim como Midsize, é a audiência qualificada e previamente
selecionada, conforme as soluções das empresas brasileiras,
o que aumenta significativamente a chance de gerar leads e
negócios.

O Midsize Enterprise Summit - Fall foi realizado no formato híbrido em Dallas no mês de
setembro. Duas empresas do projeto, Kymo e Rocket.chat, participaram presencialmente.
Já as demais empresas apresentaram suas soluções por meio de boardrooms transmitidos
virtualmente para a audiência do evento in loco.

Kickoff meeting: A reunião de Kickoff aconteceu em 16 de
julho.
Público do evento: CIOs e compradores de tecnologia de 184
empresas americanas de médio porte.

Além dos boardrooms virtuais, as empresas brasileiras foram apresentadas à audiência
durante a sessão de abertura do evento. O mestre de cerimônia liderou um quiz respondido
pelo público que mesclava curiosidades sobre o Brasil e questões sobre as empresas do
Brasil IT+. Como resultado desta ação, foram gerados leads espontâneos para as empresas
brasileiras e maior engajamento da audiência durante os boardrooms virtuais.
Público do evento: CIOs e compradores de tecnologia de 146 empresas americanas de
médio porte.

Missão Bélgica
Pela demanda das empresas do projeto em ter uma conexão com o mercado da Bélgica e
mesmo por ser um Hub de inovação que está em destaque dentro da Europa, foi realizada
uma missão destinada a este país, nos dias 28, 29 e 30 de setembro.
O evento contou com 34 empresas inscritas em um total de 12 horas de missão, com o apoio
e parceria da Flanders Investment & Trade. Como parte de fomento ao evento, a Flanders
Investment & Trade enviou a cada empresa inscrita um Kit, que continha informações sobre
a Bélgica, Flanders (importante hub de inovação no país), chocolate belga e cerveja belga.
O Kickoff do evento ocorreu em 9 de setembro, quando foram demonstradas curiosidades do
país, informações sobre Flanders, sobre o evento e a agenda prevista para a missão.
Participaram instituições como: FIT (Flanders Investment & Trade), FIT San Francisco,
Delitte Belgium, KBC Start It X, Belgium Federal Public Service Finance, FIT Belgium, KUL/
IMEC, Stefanini Belgium, SD Worx, Port of Antwerp, Corda Campus e PMV.

Missão França
A Missão França foi realizada nos dias 26, 27 e 28 de outubro e contou com 35 empresas
inscritas e parceria com a Business France, Câmara de Comércio Brasil - França e a Embaixada
do Brasil na França.
Foram 3 dias imersivos no país onde foram demonstradas
oportunidades que a França oferece. Foram apresentados
também um dos maiores bancos de investimento da Europa, o
BPI, depoimentos de empresas brasileiras que estão na França
e um overview de abertura de empresa.
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Missão Espanha
Data: 9 a 12 de novembro

Imersão Portugal – Internacionalização 360
Local: Barcelona e Madri
A Missão Espanha foi realizada com o
objetivo de apresentar para as empresas
vinculadas ao Brasil IT+ oportunidades de
negócios, bem como viabilizar networking a
fim de abrir portas e facilitar o soft landing no
mercado espanhol. Foi realizado trabalho de
arregimentação de parceiros institucionais
espanhóis para trazer informações relevantes
e estratégicas sobre o país, bem como apoiar
o processo de internacionalização das
empresas brasileiras.

A missão foi realizada no formato híbrido: 5 empresas participaram presencialmente da
agenda em Barcelona (9 e 10 de novembro) e Madri (11 e 12 de novembro) e 17 empresas
participaram remotamente. A agenda foi organizada levando em consideração o fuso horário
e a estrutura dos parceiros para transmitir as reuniões para a audiência de empresas que
permaneceram no Brasil.
Além da agenda institucional, houve também rodada de negócios realizada com apoio de
consultoria contratada. Foi realizado trabalho de matching considerando as demandas
individuais das 15 empresas selecionadas. A consultoria prestou atendimento customizado a
todas as empresas, organizando agendas para cada uma e acompanhando o andamento das
reuniões. Ao todo, foram arregimentados 23 players espanhóis e realizadas 62 reuniões oneon-one de 30 minutos.

Foi lançada uma nova maneira de internacionalização por meio de um treinamento imersivo
com o objetivo de orientar a empresa em um mês para o mercado de seu interesse com uma
capacitação “hands on” essencial no processo de internacionalização das empresas.
Em 27 de setembro, foram abertas as inscrições. A ação recebeu 102 cadastros de empresas
para a imersão Portugal e o treinamento aconteceu em um mês, com os seguintes módulos:

•
•
•
•
•
•
•
•

Módulo 1: Conhecimento da empresa e diagnóstico inicial + Cultura do país
Módulo 2: Áreas, Ecossistema e Oportunidades
Módulo 3: Abertura da Empresa
Módulo 4: Aceleradoras e Incubadoras
Módulo 5: PITCH e vendas
Módulo 6: Startup Visa
Módulo 7: Investimentos
Módulo 8: Validação de Produto

O programa durou 4 semanas e foram
selecionadas 20 empresas para a imersão,
iniciando em 26 de outubro no formato virtual.
A imersão também teve 2 dias no formato
presencial para as empresas que participaram
do WebSummit, com ida ao Startup Leiria.
No dia do DemoDay (apresentação aos
investidores), foi possível visualizar a
evolução das empesas em apenas um mês de
treinamento.

A participação por regiões do Brasil
Região

Empresas

Nordeste

16

Norte

10

Sul

22

Sudeste

49

Centro-Oeste

5

Kickoff Meeting: O programa de imersão começou em 23 de outubro com o Kickoff, que
serviu para apresentar o programa e os seus desafios, assim como a equipe da Startup Leiria.
Foram também esclarecidas algumas dúvidas às startups participantes.
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Webinar França

Missão Chile

O evento ocorreu em 26 de outubro, com 3 horas de duração
e foi uma adição à Missão França que aconteceu no mesmo
dia. O objetivo do Webinar foi que mais empresas tivessem
acesso ao conhecimento, pois o Business France trouxe um
overview de oportunidades, investimentos e incentivos da
França.

A Missão Chile foi realizada nos dias 16, 17 e 18 de novembro,
com o apoio e parceria do Invest Chile, junto à Embaixada do
Brasil no Chile que, além de abrir o evento, deixou aberto um
canal de comunicação com todos os participantes para auxílios
necessários dentro do país.

Contou com 32 inscritos, entre empresas participantes do
Projeto e outras que se interessaram pelos palestrantes e os
temas que foram abordados no evento, tais como: Andréia
Carletti da Invest France, que trouxe um panorama geral
da área de tecnologia e inovação do país e ainda um case
de sucesso dentro do país, a Sikur, que foi representada
pelo Fábio Fischer, que mostrou a trajetória no país e a
experiência de se instalar e trabalhar dentro da França.
Foi realizada via Youtube e todo o conteúdo está disponível
para interessados em saber como internacionalizar para a
França e dicas importantes de uma empresa que já atua na
região.

Confira:

https://www.youtube.com/
watch?v=unNVt5yrq9o

Webinar Estudo de Mercado Chile
Com o objetivo de divulgar e elucidar o Estudo de Mercado realizado pela Apex Brasil sobre
o mercado de tecnologia chileno, em 20 de outubro, foi realizado um Webinar com Pedro
Piá de Andrade, analista de inteligência de mercado na Apex-Brasil e Igor Gomes da Silva,
também analista de mercado que apresentou o estudo.
Transmitido via Youtube e com 95 inscritos pela plataforma Sympla, o evento de 1h30
trouxe um panorama sobre o mercado chileno de tecnologia e inovação, além de preparar as
empresas para a Missão Chile que ocorreu em
novembro.

Confira:

https://www.youtube.com/
watch?v=jMyqFEYLLTY
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Foram 22 empresas inscritas, que tiveram um total de 9 horas
de imersão em um país latino-americano que se mostra aberto
a novas tecnologias, parcerias e empresas.
Estiveram no evento as seguintes entidades: Embaixada
do Brasil no Chile, InvestChile, StartUp Chile, Chiletec,
Sucsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales,
OP internacional, N12, Stefanini, Universidad Santa María
e Universidad de Chile, que trouxeram como palestrantes
especialistas em conhecimentos primordiais para empresas
que pensam em se internacionalizar para o Chile.

Missão Inglaterra
A Missão Virtual UK 2021 foi realizada na plataforma
Zoom nos dias 23, 24 e 25 de novembro, com o
apoio e parceria do Department of International
Trade - DIT do UK, que no evento, premiou duas
empresas participantes no Latam Global Connection
Programme, iniciativa da Latam Scaleup em parceria
com a Birmingham Enterprise Community (BEC).
O Latam Global Connection Programme é um
programa de imersão para que empresas de inovação
possam expandir suas operações em diferentes regiões
do mundo através de um treinamento intensivo de 12
semanas.
Foram 50 inscrições para a participação no evento,
dessas 41 eram empresas e 9 instituições do setor
público. Das 50 inscrições, foram 32 da região Sudeste,
7 do Nordeste, 6 do Sul, 4 do Centro-Oeste e 1 do Norte.
No dia 23, às 9h, aconteceu a abertura do evento com Rodrigo Govedise, chefe do setor
de ciência, tecnologia e inovação na Embaixada do Brasil em Londres e Spencer Mahony,
diplomata principal do DIT para a América Latina.
Ainda no primeiro dia do evento, ocorreram apresentações do Chris Moore, especialista
de tecnologia no DIT, que deu um overview sobre o setor de T.I. do UK e as oportunidades
possíveis para as empresas e apresentações do Alex Weedon, SME Development Director no
Connected Places Catapult e da Geraldine Durand, Knowledge Transfer Manager na KTN.
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Novo Site Brasil IT+

Todos os palestrantes apresentaram motivos, estatísticas e fatos sobre o ecossistema
de inovação e tecnologia do UK, os setores em alta e como cada empresa pode ajudar no
desenvolvimento e conexão das empresas brasileiras com o ecossistema britânico.

O portal Brasil IT+ foi reformulado, com
novas funcionalidades, melhor UX para o
usuário, por onde as empresas aderidas
podem acessar eventos e realizar inscrições.
No novo site, novas empresas também
podem aderir ao projeto setorial.

No segundo dia, foi dado maior foco aos investimentos financeiros e diferentes meios para
conseguir investidores e o processo de abertura do seu negócio no Reino Unido. O evento
contou com a participação da Vanessa Viana do Capital Lab Ventures, Joe Williams da EBS e
Nigel Jones do Northern Powerhouse.

O site foi desenvolvido na plataforma
Wordpress, com o objetivo de ser uma
plataforma personalizada e de fácil
usabilidade.

Acesse:

brasilitplus.com
No último dia de evento, aconteceram apresentações do Oli Monks, Programme Lead do
Visa Programme no Tech Nation, Paula España do Global Entrepreneur Programme do DIT e
apresentações dos fundadores de startups brasileiras (Daniel Melo - ADDHere e Pablo Klein
- PremePay) que se instalaram no UK.

Aceleração para internacionalização para o
Canadá – 2021
Treinamento imersivo no Spark Centre no Canadá que aconteceu em novembro no modelo
online. O treinamento foi em torno de 30 horas por semana com mentorias especializadas e
objetivando que as empresas já iniciem suas atividades no Canadá. Alguns temas abordados
no treinamento: Validação de Produto, Network no país, Parceiros, Abertura das empresas
e o start no novo mercado, Startup VISA, Investimentos do mercado público (governos
dos países) e do mercado privado, Business Plan, Vendas (como fazer o pitch de vendas na
América do Norte).

Missão Alemanha - Brasil – Germany Fintech eTour
Em parceria com a Embaixada do Brasil na Alemanha, o evento teve como vertical as fintechs.
O programa beneficiou 7 startups nacionais com palestras sobre o ecossistema fintech
alemão, incluindo oportunidades de financiamento, aspectos regulatórios, estratégias
de negócio e hábitos culturais. O evento também contou com uma sessão de Pitch junto
a investidores e corporates locais. Ao final, 3 startups foram escolhidas para integrarem
programa de softlanding de 3 meses em um ambiente de inovação em Frankfurt.
O evento teve o apoio de Brasilianische Botschaft Berlin, Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie, Germany Trade & Invest, ABFintechs e TechQuartier, e Apex-Brasil.
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Estudo de Mercado – Israel
O mercado de Israel é extremamente inovador e demonstra grande demanda pelas empresas
brasileiras, por isso foi desenvolvido o Market Guide de Israel, entregue no segundo semestre
de 2021.
O Market Guide Israel possui um formato direto e objetivo,
com informações às empresas que despertam a vontade de
conhecer mais sobre o país e de pensar na internacionalização
para Israel. No material, o leitor encontra informações como:
posicionamento do país em relação à maturidade tecnológica;
diagnóstico do mercado e consumo local relacionado à
tecnologia; maiores empresas locais e internacionais de
tecnologia no país; demandas por tipos de tecnologias;
destaques tecnológicos no país; market share - participação do
país no mercado de tecnologia; e tipos de acordos econômicos
que o país tem com o Brasil e como entrar no mercado.
O Market Guide Israel conta também com entrevista exclusiva
com o Cônsul para Assuntos Econômicos do Israel Trade &
Investments em São Paulo que relata sua percepção geral
sobre o mercado de tecnologia no país e dá dicas de áreas
importantes pelas quais o país está almejando e procurando
cooperação.
O Market Guide é considerado estratégico para empresas
do Projeto Brasil IT+, assim como para todas as empresas
de tecnologia e inovação que procuram a Softex como guia
para seu processo de internacionalização, por isso a Softex
pretende ampliar a produção de Market Guides e os países a
serem abordados.

https://softex.br/inteligencia/
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IA² MCTI
O IA² MCTI é um programa de Aceleração Tecnológica em Inteligência Artificial para
aumentar a competitividade brasileira, através da inovação aberta. Sua estrutura tem foco
em resultados e para garantir o sucesso dos Projetos, o IA² MCTI envolve 4 stakeholders no
processo de inovação: as Startups, Grupos de Pesquisa e Empresas de TI que são responsáveis
pelo desenvolvimento tecnológico; ICTs e Aceleradoras que dão o suporte tecnológico e de
negócios necessário para o sucesso dos projetos; por fim as soluções são apresentadas às
Empresas Âncora para que possam desenvolver negócios entre si.

100 Startups na Pré-Aceleração
30 Startups Aceleradas
10 Aceleradoras
R$ 4.898.882,26 Investimento Privado
R$ 4.652.441,51 Investimento Público
70 Bolsas Concedidas
44 Empresas de Médio e Grande Porte
4 Setores Prioritários do Programa:

Agronegócio, Cidades Inteligentes, Indústria e Saúde

Aceleradoras
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Startups

Fase de Aceleração
Nos meses de janeiro e fevereiro, iniciaram os investimentos privados das Aceleradoras e a
contrapartida pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), da Fase de
Aceleração, para 28 (das 30) Startups que foram habilitadas para seguir no Programa com
total de 70 pesquisadores divididos entre os projetos.

Empresas Habilitadas

Fase de Acesso ao Mercado
Em 9 de março, foi lançado o Edital 001/2021 para credenciamento empresas de médio e
grande porte que trabalhassem com um dos 4 setores prioritários do Programa (Agronegócio,
Cidades Inteligentes, Indústria e Saúde), para que estas pudessem adquirir, por meio de
contratação ou investimento direto, as soluções desenvolvidas no âmbito do Programa IA²
MCTI. Dessa forma, os projetos teriam acesso ao mercado, podendo executar a Prova de
Conceito (PoC) da solução junto às Empresas.
Para divulgar o edital e garantir a inscrição das melhores empresas do ecossistema, foram
realizadas ações de mobilização, dentre elas, webinars. O período de inscrições foi encerrado
em 2 de maio, resultando em 43 empresas listadas no Resultado Preliminar.
Foram realizadas cerca de 262 reuniões entre startups e empresas durante o matchmaking.
Tivemos 35 Empresas indicando 26 (de 30) Startups nos Business Cases enviados para avançar
pra fase de conexão. Ao final, recebemos 15 empresas, 10 startups e 17 projetos fechados para
a Fase de Acesso ao Mercado.
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Reconhecimento Startups Portfólio IA² MCTI

Eventos On-line
Webinar Aplicando IA na Produção
Com participação de Sidnei Silva, Head of PoC Factory Engineering da Bosch Brasil.

1.
2.

BNDES Garagem: Startups Caren, ManejeBem, LuckieTech e VoVs
100 Open Startups:
28º

Oystr
Pré-Aceleração

35º

PixForce
Acelerada e Fase de
Mercado

83º

QualityStorm
Pré-Aceleração

93º

Privacy Tools
Pré-Aceleração

Confira:

https://www.youtube.com/
watch?v=0pL4M_ZwC3c

Webinar Aprendizados de Negócios ao Trabalhar
Com participação de Marco Antonio Lauria, Consultor Sênior em IA da I2AI & Lauria
Consulting.

Confira:

https://www.youtube.com/
watch?v=45iXePPNASk

https://www.
openstartups.net/site/
ranking/rankingsstartups.html

Webinar EBIA e chamada aberta

Clipping IA² MCTI

Com participação especial do Secretário de Inovação e Empreendedorismo, Paulo Alvim;
José Gontijo, Diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital e Ruben
Delgado, Presidente da Softex.

Lançamento do programa e edital para startups, empresas de
TI e centros de pesquisa

Confira:

https://www.youtube.com/
watch?v=EqeexLwqWCA

Live com Ministro Marcos Pontes
Para divulgação oficial do resultado do Edital 001/2021, foi realizada uma Live no dia 18
de maio com o Ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, Secretário de Inovação
e Empreendedorismo, Paulo Alvim; José Gontijo, Diretor do Departamento de Ciência,
Tecnologia e Inovação Digital e Ruben Delgado, Presidente da Softex.
Confira:

https://www.youtube.
com/watch?v=WidLdHFSQm8&list=PLa8HqSGatmeS3CguShxwFf4amCUzjyhFs&index=5
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97º

GETMORE
Pré-Aceleração

Ranking completo:

MCTI lança edital para
estimular projetos de pesquisa
em Inteligência Artificial
TELETIME - 05/02/20 - WEB

O Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações e a Softex
lançam o programa IA² MCTI
Incubadora UTFPR - WEB

Governo lança IA² MCTI:
edital para startups, empresas
de TI e centros de pesquisa
Brasil País Digital 06/05/2020 - WEB

Programa IA² MCTI abre
chamada para startups,
grupos de pesquisa e
empresas de tecnologia
Valor Agregado-BR 19/05/2020 - WEB

Programa IA2 MCTI abre
chamada para startups,
grupos de pesquisa e
empresas de tecnologia
TI Bahia.com-BA - 20/05/2020
- WEB

Softex e MCTI abrem edital
para selecionar 100 projetos
de inteligência artificial
Convergência Digital-BR 20/05/2020 - WEB
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Com abrangência nacional,
programa abre chamada para
startups, grupos de pesquisa e
empresas de tecnologia
Startupi-BR - 20/05/2020 WEB

Programa IA2 MCTI abre
chamada para startups,
grupos de pesquisa e
empresas de tecnologia
iPNews-SP - 20/05/2020 WEB

Programa IA2 MCTI abre
chamada para startups,
grupos de pesquisa e
empresas de tecnologia
TI Inside Online-BR 19/05/2020 - WEB

MCTI e Softex oferecem até
R$500 mil para projetos
Baguete-BR - 21/05/2020 WEB

Editais de combate à Covid-19:
Programa IA² MCTI
Casa Firjan - 21/05/2021 WEB

MCTI seleciona Empresas
âncora para apoiarem
Startups de Inteligência
Artificial
Telesintese - 16/03/2021 WEB

IA² MCTI: lança edital de
seleção para empresas âncora
Conhecimento e Poder 10/03/2021 - WEB

Cases de Sucesso
InCeres

Editais de empresas âncoras
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Busca Terra cresce em dados
de áreas rurais
Valor Globo - 11/05/2021 WEB

IA² MCTI lança edital para
selecionar as 15 empresas
âncora do programa
TI Inside - 16/03²2021 - WEB

Edital Aberto do Programa IA²
MCTI: Startups, Empresas de
TI e Grupos de Pesquisa
Connect amercas - WEB

IA² MCTI: programa lança
edital de seleção para
empresas âncora
Gov.br MCTI - 09/03/2021 WEB

MCTI prorroga prazo de
inscrição no programa IA²
MCTI
Telesintese - 29/04/2021 WEB

MCTI prorroga inscrições de
empresas para o programa IA²
Negócio Em Foco - 29/04/2021
- WEB

IA² MCTI prorroga inscrições
para empresas âncora
Empresas e Negócio 29/04/2021 - WEB

IA² MCTI prorroga inscrições
para empresas âncora
IP NEWS - 30/04/2021 - WEB

IA² MCTI: programa lança
edital de seleção para
empresas âncora
Manaus Tech Hub 16/03/2021 - WEB

A startup InCeres desenvolve soluções para ajudar o produtor a otimizar o
uso do solo e o fazer de forma mais estratégica e tomar decisões com base em
dados, trazendo uma agricultura de precisão. No IA² MCTI, a startup buscou
aprimorar sua plataforma API de gestão e testar o MVP junto aos clientes.
Após isso, recebeu um aporte de R$ 2 milhões do Grupo Maggi e pretende
aprimorar a tecnologia e aumentar a carteira de clientes no Brasil. Entre maio
de 2020 (entrada no programa) e abril de 2021, a receita da startup aumentou
em 87%.

Anestech
A startup Anestech remove o papel e caneta dos anestesistas, trazendo
digitalização para o processo mais importante na medicina, no pré, durante
e pós-operatório do paciente. De agosto de 2020 a abril de 2021, duplicou seu
faturamento e captou investimento de R$ 3 milhões.

DataMachina
A startup DataMachina desenvolve soluções de análise de risco para utilities,
gestão da cadeia de suprimentos para saúde e análise de imagens para
controle de qualidade. Saiu da TRL 7 para TRL 9 (a tecnologia da startup está
sendo aplicada em ambiente real de operação e produção entregando valor
completo ao cliente). Testes beta em janeiro: possuíam menos de 10 clientes e
faturamento por volta de R$8.000. Em abril: mais de 10 clientes e faturamento
superior a R$15.000. Passaram de 4 para 5 mulheres no time, sendo um C level
(diretoria); e de 2 clientes em maio de 2020 para 16 em agosto de 2021.
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Conecta Startup Brasil
O elo de conexão no ecossistema de inovação brasileiro.
O Programa Conecta Startup Brasil promove o ecossistema de inovação brasileiro numa ação
integrada de ideação, conexão, capacitação e investimento de até R$ 200 mil, envolvendo
empreendedores, startups em estágio inicial, empresas, investidores, mentores e parceiros.
Todos unidos em um mesmo objetivo: ampliar a densidade de startups, de Norte a Sul,
alinhadas aos desafios do setor produtivo brasileiro.

Capacitação
Cursos gratuitos com conteúdos exclusivos sobre os temas: Empreendedorismo,
Inovação e Startups.

Investimento
Aporte financeiro para o desenvolvimento de negócios, além da conexão com
investidores e fundos de investimento.

Rede Conecta
Rede com mais de 400 mentores e embaixadores, estimulando a conexão e
participação do ecossistema de inovação brasileiro.

Acompanhamento
Com metodologia própria reconhecida, os projetos recebem acompanhamento em
todas as suas etapas de evolução.

Atores do Conecta
1.

Empreendedores
Empreendedores com ideias para montar uma startup ou que já possuem uma
startup em estágio inicial.

2.

Empresas
Empresas brasileiras de todas as áreas do setor produtivo, que queiram submeter
seus desafios tecnológicos.

3.

Investidores
Fazem parte também do Conecta instituições com interesse em realizar investimento
e/ou acelerar as startups do Programa.

92

93

4.

Mentores
Para a capacitação dos empreendedores, o Programa conta com a participação de
especialistas com conhecimento técnico.

5.

Embaixadores
Os embaixadores são líderes que representam o Programa em sua comunidade
empreendedora.

6.

Parceiros
A Rede Conecta conta com instituições, players, entidades do ecossistema de
inovação, que apoiam ações de Norte a Sul no Brasil.

Pilares do Programa Conecta Startup Brasil
•
•
•

Fomentar a cultura empreendedora através da criação
de novos negócios alinhados ao mercado.
Estimular a Inovação Aberta no país.
Conectar e fortalecer o ecossistema de inovação de cada Região.

Conheça as startups que fazem parte do Conecta
Um time incrível de empreendedores de todo o Brasil:
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Conheça as empresas que fazem parte do Conecta
Parceiros que caminham junto com o programa e com as startups:
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Conheça os números do Conecta Startup Brasil

100
50

startups selecionadas

+ de

1mil

horas de conteúdos,
mentorias e
acompanhamentos

empresas selecionadas, 36
permaneceram ao longo do
programa e 53 matches foram
realizados

+ de

120

conteudistas parceiros

597

empreendedores + 36
coordenadores de empresas

600

empregos diretos gerados

450

Mentores

5.900
clientes

5

+ R$
milhões

de investimentos captados
pelas startups

16.837

participantes de eventos
online

70

conteúdos gratuitos para
público geral

+ de conteúdos exclusivos para
empreendedores

50
43%

O faturamento das startups
ao longo do programa foi
superior a R$ 800 mil e
atingiram cerca de 5.900
clientes

das startups já faturam
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•
•

Prêmio de 8º lugar no Top 20 Ecossistema da 100 Open Startups
Indicada ao Prêmio de inovação da ENAP

Startups que se destacam no Programa Conecta
Startup Brasil
Amachains

Destaques Conecta Startup Brasil 2021

70 Eventos realizados
6.363 participantes em eventos online
2.017 alunos na plataforma EAD
11 conteúdos gratuitos para público geral
35 conteúdos ofertados no EAD
+ de 400 horas de mentoria

Reconhecimento

A Amachains é uma startup do Pará que desenvolve um sistema de
rastreabilidade utilizando blockchain e compliance e que pode ser
adaptado para qualquer cadeia produtiva. Com a ferramenta, é possível
disponibilizar a rastreabilidade online para todos os atores de uma cadeia
produtiva e para o consumidor final.

Acompanhe o canal
no Youtube :

www.youtube.com/c/
ConectaStartupBrasil

Em 2021, a Amachains recebeu um aporte de R$ 400 mil de investidoresanjo da Anjos do Brasil, organização sem fins lucrativos, criada para
fomentar o investimento- anjo e apoiar o empreendedorismo de inovação
no País.
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AuRos Robotics
A AuRos Robotics é uma startup de agricultura de precisão, que desenvolve
sistemas robóticos para automatização da produção de frutas, auxiliando
os produtores a colher com menor custo e maior facilidade.
Em 2021, no Desafio de Pitches Sebrae Like a Boss, a AuRos Robotics
ficou em primeiro lugar entre as 11 startups participantes. O evento é uma
competição entre startups em estágio de operação e/ou tração/crescimento
que tem como objetivo acelerar a conexão e a expansão dos negócios. A
banca examinadora foi formada por profissionais da área da inovação e
tecnologia, que, entre os critérios, avaliaram mercado, inovação, equipe e
modelo de negócio. Como prêmio, a AuRos Robotics levou uma avaliação
de pré-investimento no valor de R$ 350 mil da Stars Aceleradora.

Também em 2021, a Cor.Sync ficou entre as três primeiras colocadas na
competição da Startup Olé, um programa organizado por pesquisadores
da Universidade de Salamanca, na Espanha, que visa conectar startups
brasileiras com o ecossistema de inovação espanhol. No Web Summit
2021, evento global de empreendedorismo inovador, em Lisboa, Portugal, a
startup estava entre os 80 negócios brasileiros que participaram com seus
estandes. A Cor.Sync foi aprovada no mesmo ano para o PIPE (Pesquisa
Inovativa em Pequenas Empresas) da FAPESP, que apoia a execução
de pesquisa científica e/ou tecnológica em micro, pequenas e médias
empresas no Estado de São Paulo.

Eagle Care

Biotecland
A Biotecland é uma empresa de agronomia e biotecnologia formada por
uma equipe multidisciplinar que visa o uso de microrganismos para
melhorar a qualidade do solo, promover resistência na planta e aumentar
a produtividade do produtor.
A startup está entre as 20 scale-ups (pequenas empresas com potencial
de crescimento) selecionadas para a edição 2021 da GreenTech América
Latina. Realizada pela Build From Scratch (BFS), em parceria com a Green
Innovation Group A/S, a GreenTech América Latina 2021 escolheu projetos
que possam trazer impacto sustentável e econômico rápido para outras
organizações, negócios, investidores e corporações. Além de prêmios,
capacitação e mentorias, as scale-ups terão oportunidades de negócios
ampliadas durante o “Bootcamp” do evento.

Confira:

https://www.linkedin.
com/posts/biotecland_
agradecimento-especial-aoprograma-conecta-activity6824294158518235136-U5Wz

Cor.Sync
A Cor.Sync é uma solução completa de auxílio ao diagnóstico de infarto no
atendimento de emergência hospitalar, com um dispositivo point of care e
uma plataforma de auxílio à decisão clínica.
No Demoday do Conecta Startup Brasil, evento de encerramento do
programa que aconteceu em julho, a Cor.Sync recebeu as melhores notas
e saiu vencedora. No evento, cinco startups que se destacaram durante
o Conecta Startup Brasil apresentaram seus negócios para uma banca
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avaliadora composta por três grandes organizações do ecossistema de
Inovação: WOW Aceleradora, DOMA Invest e Bossa Nova Investimentos.

O Eagle Care é um aplicativo de telemedicina, voltado para setores público
e privado, que permite o agendamento de consultas médicas, a teleconsulta
e o monitoramento. Possui também funcionalidades contra o Covid-19,
como o autoexame e o chat online.
Atualmente a solução está presente nos municípios de Três Cachoeiras,
Arroio dos Ratos, Soledade e Roca Sales, no Rio Grande do Sul, e em Passo
de Torres e Meleiro, em Santa Catarina. Em Meleiro, após a implantação
pela Secretaria Municipal de Saúde de Meleiro, o aplicativo realizou teste
para agendamento de vacinação contra a Covid-19 para os moradores.

LeadFinder
Na edição 2021 do Ranking 100 Open Innovation, a LeadFinder ficou entre
os TOP 10 na categoria New Trends. A LeadFinder é uma plataforma de
CRM e automação de marketing que conecta empresas com freelancers de
marketing, pré-vendas e vendas.

MicroCiclo
A MicroCiclo desenvolve misturas de bactérias selecionadas para
descontaminar resíduos oleosos industriais. A empresa é uma spin
off da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e passou pela préaceleração do programa Conecta Startup Brasil e desenvolve atualmente
o projeto aprovado no Programa Centelha - RN. A inovação da MicroCiclo
é oferecer uma solução completa com autonomia aos clientes. O produto
é desenvolvido para biorremediar resíduos oleosos dentro da indústria,
retirando a necessidade de transporte para uma unidade de tratamento e
eliminando o risco de acidentes ambientais.
Em 2021, a proposta foi apresentada e classificada no top 4 durante
o Pitch na Websérie Pesquisa e Inovação, no OpenLabs Brazil Ideas
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Em 2019, Anna Luisa Beserra, CEO da SDW, se tornou a primeira brasileira
a vencer o prêmio Jovens Campeões da Terra, principal premiação
ambiental das Nações Unidas para jovens entre 18 e 30 anos. Em 2020, a
startup foi selecionada para a 2ª edição do Programa BNDES Garagem,
uma iniciativa de apoio às startups brasileiras, com foco em desenvolver e
fomentar o empreendedorismo no Brasil.

Contest, concurso dirigido a inovadores, empreendedores e startups que
desenvolvem soluções de Química Sustentável. O Programa Open Labs
Brazil Contest é promovido pela International Sustainable Chemistry
Collaborative Centre (ISC3) - iniciativa criada em 2017 pelo Ministério do
Meio Ambiente da Alemanha - e pela empresa inglesa Clustermarket, com
a participação do Instituto SENAI de Inovação.
No mesmo ano, a startup foi vencedora na premiação 100K Latam,
na categoria Accelerate. A competição tem objetivo de promover o
desenvolvimento de empreendimentos na América Latina e Caribe,
incentivando empreendedores com capacidade de gerar impacto na região
através de projetos inovadores, preferentemente, de base tecnológica e/ou
inscritos na economia do conhecimento.

Sisterwave
Criada por Jussara Pellicano Botelho, a Sisterwave é uma plataforma
de serviços que apoia mulheres que viajam sozinhas. Em fevereiro, a
plataforma ganhou o Prêmio Global de Startups da Organização Mundial
do Turismo (OMT) na categoria igualdade de gênero. A iniciativa que une
mais de 18 mil mulheres se destacou entre as mais de 10 mil propostas
concorrentes de todo o mundo.

Pix Force

Também em 2021, a Sisterwave foi selecionada para o prêmio da Editora
Panrotas em parceria com a Elo, ficando entre os 100+ Poderosos do
Turismo no Brasil.

Em 2021, a Pix Force, startup de Porto Alegre que desenvolve soluções
personalizadas conforme a necessidade de cada empresa, utilizando
tecnologias de visão computacional, inteligência artificial e machine
learning, ficou em 35º lugar no ranking do 100 Open Innovation, na
categoria Artificial Intelligence.

Tributei

No mesmo ano, a Pix Force foi a vencedora da edição 2021 da Start.up!
Germany Tour, uma iniciativa das Câmaras de Indústria e Comércio
da região da Renânia do Norte-Vestfália (IHK NRW), na Alemanha.
Na competição, a startup inspirou o público internacional do evento,
constituído por empresas, investidores e multiplicadores, e sobretudo,
estabelecendo contatos com empresas consolidadas no mercado. Além
disso, assegurou um prêmio em dinheiro que poderá ser usado para
desenvolver seus negócios na Alemanha.

O Tributei é um software que utiliza inteligência artificial para monitorar as
mudanças da legislação tributária e calcular o imposto ICMS-ST de forma
automática, ajudando contadores a serem mais produtivos e assertivos nas
suas rotinas fiscais.
Em 2021, a startup do Amapá venceu o concurso Desafios do E-commerce,
competição nacional promovida pela Escola Nacional de Administração
Pública (ENAP) em parceria com o Ministério da Economia. A solução da
empresa foi considerada a mais eficiente para alavancar o desenvolvimento
do e-commerce no Brasil. A startup recebeu R$ 50 mil como premiação
para investir e aprimorar seus serviços.

Ainda em 2021, a Pix Force foi escolhida, entre mais de 200 startups inscritas,
para participar do 4º ciclo do Programa de Inovação Aberta Vedacit Labs.
Ficou também entre as 30 empresas selecionadas na primeira fase do 3º
edital do Programa Petrobras Conexões para Inovação – módulo Startups
e entre as 14 startups gaúchas no Programa BRDE Labs - fase aceleração.

SDW
Por meio de projetos ESG com as organizações parceiras, a SDW (Safe
Drinking Water for All) trabalha para mudar a vida de pessoas nas zonas
rurais, desenvolvendo tecnologias que tornam o acesso à água e saneamento
um direito universal.
Em parceria com a Fundação Vale, a SDW realizou o projeto-piloto com o
dispositivo Aqualuz, que torna a água própria para consumo apenas com
a radiação solar, junto a dez famílias da comunidade de Vila Pindaré, no
município de Buriticupu, a cerca de 400 km de São Luís, no Maranhão.
Para sua realização, a iniciativa contou com o apoio do programa Conecta
Startup Brasil.
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Parceiro Executor:

Realização:
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Ela empodera
Iniciativa Softex, o Programa Ela Empoder@ realiza capacitações para a
geração de negócios com a presença de mulheres em sua fundação e/ou em
cargos de liderança, promovendo o empoderamento delas em comunidades
empreendedoras.

Encerramento 1ª Edição Ela Empoder@
No ano de 2021, a 1ª edição do Programa foi encerrada com a realização de um Demoday. O
evento de encerramento oficial deu a oportunidade para 5 startups destaques apresentarem
seus pitches para uma banca de juradas concorrendo a duas premiações. O evento ocorreu
no dia 24 de fevereiro de 2021 e teve 99 inscrições de pessoas e empresas interessadas em
acompanhar as apresentações. As startups que se apresentaram foram:

A partir das notas dadas pelas juradas, a startup que melhor se desempenhou no Elaempoder@
considerando sua trajetória e apresentação no Demoday foi a CoClima, startup com solução
baseada em uma tecnologia que viabiliza um sistema privado de pagamento por serviços
ambientais em larga escala para que empresas compensem a pegada de carbono na venda de
produtos e serviços.

Resultados da 1ª Edição
Após 6 meses da finalização do Programa, foi realizado um acompanhamento com as equipes
participantes e alguns dos resultados constatados foram que aproximadamente:
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90%

das startups continuam desenvolvendo o negócio originado a partir do
Elaempoder@

60%

das startups são participantes de outros Programas de Aceleração

40%

das startups conquistaram clientes pagantes da solução
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Segundo os dados do Female Founders Report (Distrito), apenas 9,8% das startups têm
presença de mulheres em sua fundação. Mostrando assim, a importância de incentivar
novos negócios liderados por mulheres, em um ambiente seguro para essa troca.
Segundo dados do IBGE (2021), a força de trabalho feminina no país representa apenas 45,8%,
ou seja uma taxa de desemprego que gira em torno de 16%. Programas de aceleração impactam
na vida dessas mulheres, proporcionando auxílio e estratégia para o desenvolvimento de
seus negócios. Os avanços das equipes com relação ao faturamento é um fator de impacto,
pois, bem se sabe o papel da independência financeira na vida de uma mulher fazendo com
que possuam maior liberdade e poder de escolha.

Cases de sucesso

COCLIMA
A CoClima, startup integrante do programa ElaEmpoder@ da Softex, teve
sua solução selecionada no Edital Catalisa ICT de Seleção de Pesquisas com
Potencial de Inovação do SEBRAE. A solução é baseada em uma tecnologia
que viabiliza um sistema privado de pagamento por serviços ambientais em
larga escala para que empresas compensem a pegada de carbono na venda de
produtos e serviços.
Iniciativa do Sebrae, o Catalisa ICT é um programa de aceleração para
pesquisas com potencial de inovação lideradas por doutores e mestres. O
objetivo é fazer a aproximação entre a academia e o mercado via capacitação
em gestão, mentorias, fomento a projetos e acesso ao universo empresarial.

TECHTALE
A TECHTALE, startup integrante do programa ElaEmpoder@ da Softex,
foi vencedora do Banco Montepio Acredita Portugal, o maior concurso de
empreendedorismo do país, na categoria empreendedorismo social. Esta foi
a 11.ª edição do concurso que este ano recebeu a submissão de mais de 10.600
ideias de negócios de diversos países.
Mãe de uma criança com paralisia cerebral, Gloria Brandão criou a
TECHTALE em parceria com as co-founders Elaine Brandão e a Fernanda
Urbano em meio à pandemia, pois precisava dar a continuidade no ambiente
on-line aos atendimentos terapêuticos de Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Fonoaudiologia e Musicoterapia da filha antes realizados de forma presencial.
A TECHTALE é uma startup de impacto social que visa a inclusão, o
empoderamento e a qualidade de vida de crianças com deficiências por meio
de jogos e de e-books customizáveis que podem ser adaptados de acordo as
habilidades das crianças e utilizados no contexto terapêutico ou de lazer.

Confira:

https://www.sebrae.
com.br/sites/
PortalSebrae/catalisa/
ictedital#edital

https://www.linkedin.
com/feed/update/
urn:li:activity:
6779766670362775552/

Patrocínio de bolsas do curso Eu Progr{Amo}
Segundo dados da ONU Mulheres, as mulheres representam hoje 17% dos programadores
brasileiros, um percentual que ainda demonstra a desigualdade na formação em tecnologia.
Além disso, apenas 15% das matrículas nos cursos de tecnologia são feitas por mulheres
hoje no Brasil. E no primeiro ano de faculdade, 8 de cada 10 mulheres desistem de cursar
faculdades de tecnologia, segundo números da Pnad1.

ORIENTAMED

Esses dados ainda são preocupantes e demonstram a importância de iniciativas que
incentivem cada vez mais o empoderamento de mulheres na área de tecnologia.

A OrientaMED, startup integrante do programa ElaEmpoder@ da
Softex, ficou entre as finalistas da Competição de Tecnologia, Inovação e
Empreendedorismo para startups do Brasil e de Portugal, organizada pelo
governo de Macau/CHINA.

Para contribuir de alguma forma com a mudança desses números, o Ela Empoder@ em 2021
patrocinou 100 bolsas do curso Eu Progr{Amo} da Programaria, que oferece exclusivamente
para mulheres conteúdos de introdução à programação com foco em desenvolvimento web,
abordando conceitos básicos de HTML, CSS, JavaScript e Lógica de Programação.

A solução se baseia em um dispositivo inteligente, portátil e não invasivo para
monitoramento da diabetes tipo 2 por meio do sopro. O desenvolvimento é
baseado no funcionamento do bafômetro e no uso de técnicas de inteligência
artificial para aprimoramento da análise.

Parceria Microsoft e Softex
Em mais uma iniciativa conjunta com a Microsoft, a Softex, por meio do programa Ela
Empoder@, está trabalhando para fortalecer a representatividade feminina na tecnologia.

Confira:

https://inovachina.com/
comunidade/startupsbrasileiras-participamcompeticao-china/

Esse novo esforço ocorre por meio da parceria firmada com a plataforma digital MaisMulheres.

1 Por um Planeta 50-50: Mulheres e meninas da ciência e tecnologia. https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2018/02/apenas-17-dos-programadores-brasileiros-sao-mulheres.html
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Tech e com a comunidade de tecnologia WoMakersCode. Seu objetivo é capacitar 100 mil
mulheres em todo Brasil através de cursos técnicos e orientação de carreira para fomentar a
empregabilidade na indústria.
O MaisMulheres.Tech reúne seis trilhas de capacitações gratuitas e online para mulheres
que estão no mercado de tecnologia ou em transição de carreira. São elas: Computação em
Nuvem, Infraestrutura, Segurança da Informação, DevOps, Desenvolvimento e Ciência de
Dados e Inteligência Artificial. Com duração entre 4 horas e 8 horas, todos os cursos são
ministrados por mulheres e garantem às participantes declaração de conclusão.

Para divulgação desta iniciativa foram realizadas:

5 lives no Instagram
Média de 51 visualizações por live
Média de 100 contas alcançadas por live
Matérias

Confira:

https://softex.br/softex-une-sea-microsoft-para-capacitar-100mil-mulheres-em-tecnologia/

TechTale vence concurso em Portugal

Lançamento do CapacitaEla
Outra iniciativa do Ela Empoder@ em 2021 foi o lançamento do CapacitaEla, uma iniciativa
que reuniu as colaboradoras da Softex para disponibilizar cursos online gratuitos para
mulheres nos temas de Carreira e Negócios.
Ao todo são 10 cursos que já estão disponíveis na plataforma de capacitação da Softex e os
temas abordados são:

1. Branding e Comunicação
2. Cultura centrada no Cliente
3. Gestão de Projetos
4. Jornada Empreendedora
5. Liderança
6. Organização Financeira Pessoal
7. Planejamento de Carreira
8. Produtividade e Priorização
9. Síndrome da Impostora
10. Transformação Digital

Orientamed fica entre finalistas na Competição de Tecnologia, Inovação e
Empreendedorismo para startups do Brasil e de Portugal
Acesse a plataforma:
https://softex.
eadplataforma.com/
cursos/

Todos os conteúdos foram ministrados pelas colaboradoras da Softex, que compartilharam
além do conteúdo técnico suas experiências e aprendizados durante a trajetória profissional.
A iniciativa foi uma forma de contribuir com o aprendizado no período de pandemia e
aproximar as mulheres que trabalham no dia a dia da Softex com o público que acompanha
a Softex.
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Leia a íntegra:

https://empreendedor.
com.br/noticia/
startup-brasileiravence-o-maiorconcurso-deempreendedorismode-portugal/

Leia a íntegra:

https://inovachina.
com/comunidade/
startups-brasileirasparticipamcompeticao-china/
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THEch Teresina
O Programa THEch surgiu de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Teresina, por
intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEMDEC, e
a Softex. Essa parceria teve como finalidade fomentar a inovação como elemento transversal
ao desenvolvimento econômico de Teresina por meio de três eixos: Educação, Inovação e
Tecnologia, sendo um Programa plural e capaz de gerar impacto a diferentes públicos.

Público-alvo do Programa
•
•
•
•

Professores da Rede Pública de Ensino;
Funcionários Públicos do Executivo de Teresina;
Pequenos Empreendedores locais;
Jovens e Adultos com foco no Mercado de Trabalho.

O Programa THEch criou 5 projetos diferentes para levar Educação, Inovação e Tecnologia a
esses públicos.

Destaques 2021
Teresina +Digital
Plataforma Digital de cursos rápidos, com capacitações profissionais e técnicas, voltada
para o público de Professores, Pequenos Empresários e Estudantes em busca de capacitação
técnica. Foram disponibilizados 8 cursos, com mais de 30 horas de conteúdos que atraíram
cerca de 188 alunos.
Cursos disponibilizados na plataforma HandsOn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Dicas para Digitalizar seu Negócio
Desenvolvimento Profissional
Capacitação Técnica para Gestão de Dados com Airtable
Organizando Dados para Tomada de Decisões
Dicas de Ferramentas para Aulas EAD
Dicas de Gamificação na Sala de Aula

Acesse:

https://ead.handson.
org.br

Aprenda a Usar CRM Simples
Criando um Perfil Profissional no Linkedin
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Educação 4.0

Workshop de Ensino Maker

Projeto voltado para professores da rede pública de
ensino do município de Teresina.

Projeto voltado para professores, com o objetivo de
esclarecer e democratizar a metodologia maker,
somando como uma ferramenta a mais para a
criação e aplicação de projetos “mão na massa” na
sala de aula.

Diante dos grandes desafios de modernização para
se adaptarem ao novo formato de aulas à distância,
o Educação 4.0 ofereceu um espaço aos professores
para discutir temas, compartilhar dificuldades e
aprendizados, e claro, aprender.
O Projeto abordou temas técnicos e sociais, sendo
abrangente e colocando em vigor as principais
dificuldades declaradas por essa classe profissional.
O Projeto realizou 8 encontros, com convidados,
atividades práticas durante o conteúdo e muita
interação sobre variados temas como: Inteligência Emocional e Bem-estar na Sala de
Aula; Metodologia Maker; Metodologias Atividades; Projetos de Ensino Interdisciplinares;
Liderança; Técnicas de Aprendizagem; Metodologias Ágeis e Organização Pessoal. O
Educação 4.0, diante dos 8 encontros realizados, obteve uma média de NPS 4, em uma ordem
de 0 a 5.

Projeto de Inovação Pública
Diante da grande necessidade de promover a
digitalização de serviços públicos, o Projeto de
Inovação Pública surgiu de uma solicitação do
Executivo Municipal, focado em promover temas
como inovação e desburocratização do serviço
público em Teresina.

Os participantes foram desafiados a criar soluções
para problemas reais a partir de ODS - Objetivos
de Desenvolvimento Global, onde os participantes
selecionaram problemas e desenvolveram ideias de solução para tais desafios.
Foram 2 encontros, um online e um realizado no laboratório maker do Espaço THEch, onde
os participantes puderam criar protótipos de ideias criadas no primeiro dia de evento. Tendo
uma experiência de imersão e mão na massa, os professores foram capacitados a criar
projetos colaborativos para os alunos com a utilização de recursos simples.

Workshop Minha Carreira
Ação voltada para empregabilidade, novas profissões e planejamento de carreira. O Projeto
Minha Carreira contou com um encontro de 4 horas, prático e voltado para jovens em idade
produtiva. Teve como missão principal o auxílio no planejamento profissional, esclarecimento
de dúvidas, preparo para o mercado, criação de currículo e profissões digitais.
Os participantes tiveram a oportunidade de realizar atividades práticas durante o evento,
estruturando seu planejamento de carreira, aprenderam a fazer um currículo, tiraram
dúvidas sobre entrevistas e processos de seleção e aprenderam mais sobre as profissões
digitais que estão em alta no mercado de trabalho.

No Projeto, foram abordados temas como
O que é Inovação; Intraempreendedorismo;
Compreendendo
Gargalos
Processuais;
Despertando Ideias de Melhoria; Priorização de
Ideias e Implementação de Ideias.
O Projeto contou com a participação de 11 órgãos públicos e 59 inscrições de servidores. Foram
10 horas de conteúdos, 2 encontros online e atividades práticas para que a turma pudesse
não apenas absorver o conteúdo, mas também realizar desafios para prepará-los para a
implementação dos aprendizados no dia a dia público. O Projeto, diante dos 2 encontros
realizados, obteve uma média de NPS 5, em uma ordem de 0 a 5.
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Webinars
Webinar de Educação - Tendências para o
Futuro
O tema contou com 2 convidadas que empreendem
na área da Educação: Alionália Lopes, CEO
da ImaginaKIDS e Aratuza Rodrigues , CEO
da Inteleia, uma das startups aceleradas pelo
Programa THEch em 2020. O webinar abordou
temas como digitalização da educação, tendências
para o mercado de ensino e empreendedorismo
com infoprodutos.

Espaço THEch
Um HUB de inovação público, que oferece toda a estrutura de internet, ar-condicionado,
Lounge THEch (copa), salas de reuniões, coworking, banheiros acessíveis e um laboratório
maker para que a comunidade, principalmente empreendedores, desenvolvam suas
atividades de forma colaborativa com pessoas de todas as áreas.

Webinar de Tendências de Mercado Inovação na Saúde
O evento contou com a participação de 2
convidados: Diogenes Silva - Startup Anestech,
Thiago Nunes - Compra Ágil. Durante o conteúdo,
foram abordados temas sobre a modernização do
mercado de saúde, tendências e oportunidades de
empreendedorismo na área.

Webinar Os Bastidores da Inovação
Bate-papo realizado com Rafael Fernandes, da
Softex, e Samuel Moraes, gerente de Inovação do
Sebrae Piauí. O objetivo do conteúdo foi esclarecer o
que é Inovação, termo muito conhecido, mas ainda
muito associado às barreiras de compreensão.

112

113

TechD
Programa de fomento à Pesquisa e Desenvolvimento promovido pelo
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e a Softex, tem como meta
desenvolver soluções tecnológicas.
O TechD conecta Institutos de Ciência e Tecnologia a Empresas e Pesquisadores (Startups,
Grupos de pesquisa e/ou Empresas de TI), proporcionando investimento de até R$ 500 mil
em quatro áreas prioritárias de atuação: IoT, Mobilidade, Energia e Saúde. O programa de
abrangência nacional conta com 12 startups, 12 ICTs e 12 empresas de grande porte.
O objetivo é promover a transformação digital através da inovação aberta orientada à PD&I
(Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), no desenvolvimento de tecnologias de impacto
altamente escaláveis, a partir de 4 áreas temáticas.

Áreas Temáticas
IOT

SAÚDE

MOBILIDADE

ENERGIA

Resultados 2021
Em 2021 foram concedidas 33 bolsas por meio do Programa TechD e foi realizada a finalização
e prestação de contas do programa.

Instituições envolvidas
•

Softex e Governo
Softex atua como instrumento para a implementação de políticas públicas de impacto,
sendo responsável pela gestão do Programa e acompanhamento das instituições
envolvidas, identificando boas práticas que facilitam a tomada de decisão do MCTI
no desempenho de ações de Inovação aberta e transformação digital.

•

ICTs, Universidades e Centros de P&D

29

Habilitadas

22

Credenciadas

Instituições credenciadas ao CATI (ICC) fazem o acompanhamento e avaliação do
desenvolvimento da tecnologia.
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•

Startups, Empresas de TI e Grupos de Pesquisa

13

Projetos aprovados

Harpia Health Solutions

Desenvolvem tecnologias orientadas ao mercado, que serão testadas por empresas
de médio e grande porte. Devem também validar o potencial de mercado nacional e
internacional da solução.

•

Empresas Âncoras

44

Habilitadas

36

Selecionadas

Responsáveis por validar se a tecnologia pode ser aplicada às suas necessidades e
gargalos, disponibilizando infraestrutura e equipe interna para testes reais.

Live: TechD Afterwork
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Cases do Programa TechD
Startup healthtech que desenvolve solução para o diagnóstico de doenças
no Sistema Nervoso Central através de exames de imagem utilizando visão
computacional e Inteligência Artificial. Iniciou o Programa TechD na fase de
ideação sem clientes e finalizou sua participação em março de 2021 com seis
clientes e faturamento mensal de R$ 16.270,00.

Zumpy Mobilidade Urbana Sustentável
A solução da startup é um aplicativo de transporte compartilhado e sistema
de entregas last mile que permite realização de entregas porta a porta (EPP),
compras de mercado e transporte de passageiros. Durante o TechD, realizou
mudança no modelo de negócios passando de atuar no transporte de pessoas
para atuar na entrega de encomendas last mile, alteração necessária para não
encerrar as atividades com o impacto do início da pandemia de Covid-19. Em
fevereiro de 2020, a startup contava com um faturamento de R$ 4.536,65; em
fevereiro de 2021, na reta final do Programa TechD e com sua atuação em mais
de 27 cidades, o faturamento foi de R$ 170.580,34.
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MPSBR
Qualidade é fator crítico de sucesso para a indústria de software. Para que esse setor seja
competitivo, nacional e internacionalmente, é essencial que os empreendedores coloquem a
eficiência e a eficácia dos seus processos em foco nas empresas, visando a oferta de produtos
de software e serviços correlatos conforme padrões internacionais de qualidade e, desta
forma, aumentando também a produtividade. Lançado em dezembro de 2003, o MPS. BR
é um programa da Softex que busca potencializar os resultados das empresas por meio
do aprimoramento dos processos. Com o MPS. BR, as empresas conseguem aperfeiçoar
a qualidade dos seus produtos de software e aumentar a produtividade de suas equipes,
ampliando a competitividade dos seus negócios. O único programa brasileiro de qualidade
nesta categoria voltado para o setor de TIC, o MPS. BR atende empresas que têm interesse em
melhorar a qualidade de seus produtos e serviços, como desenvolvedoras e consumidoras de
produtos de TI, públicas e privadas, de pequeno, médio e grande porte. Ao longo dos 18 anos
do Programa, o MPS. BR atingiu todas as regiões do Brasil, além de países da América Latina.
Os modelos MPS.BR são compatíveis com os padrões de qualidade aceitos internacionalmente,
adequados ao perfil de empresas com diferentes tamanhos e características no setor de TIC.
Contempla três modelos de referência - Software, Serviços e Gestão de Pessoas - e conta com
17 instituições implementadoras e avaliadoras. Os três modelos do MPS contabilizam um
total de 917 avaliações e 6.171 pessoas capacitadas. Em 2021 foram comunicadas 19 avaliações,
sendo 15 concluídas e 4 em andamento.
Os principais benefícios do Programa MPS.BR, declarado pelas empresas que foram
avaliadas, são: aumento do desempenho e maior competitividade nos negócios, crescimento
de forma sustentável e organizada, melhoria na gestão da empresa, evolução da qualidade do
software, aumento da produtividade em software e avanço nos resultados de desempenho
na engenharia. Com a avaliação e implementação do MPS.BR, a empresa demonstra aos seus
contratantes e ao mercado a qualidade de seus processos internos.

Modelos de Referência
MPS.BR SW
O modelo MPS para Software (MPS-SW) é um modelo de melhoria de
processo e princípios de engenharia de software com o objetivo de promover
a colaboração entre os envolvidos no processo de desenvolvimento
de software, estando em conformidade com as principais abordagens
internacionais para definição, avaliação e melhoria na área.

ATUALIZAÇÃO DO MPS-SW
O novo modelo está baseado na realidade do mercado brasileiro e é
compatível com a nova versão do CMMI e com as normas ISO/IEC 12207 e
ISO/IEC 33000.
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MPS.BR SV

Instituições Avaliadoras

O modelo MPS para Serviços (MPS-SV) foi desenvolvido para complementar
o modelo MPS para Software (MPS-SW), que vem ao encontro das
necessidades desse mercado, tanto para apoiar a melhoria de processos
de serviços como para oferecer um processo de avaliação que ateste a
aderência das práticas da organização em relação às melhores práticas do
setor.

Instituição autorizada pela Softex a realizar avaliações de processo de software, de serviços
e de gestão de pessoas, seguindo o método de avaliação MA-MPS em organizações que
implementaram os modelos de referência MR-MPS-SW, MR-MPS-SV e MR-MPS-RH, em
conformidade com o Guia de Avaliação do MPS publicado na seção Guias do Portal da Softex.

ATUALIZAÇÃO DO MPS-SV
O MR-MPS-SV:2021 teve como parâmetro a estrutura do novo guia geral
MR-MPS- -SW:2020 e a nova versão da ABNT NBR ISO/IEC 20.000- 1:2020
– Gestão de Serviço, mantendo-se ainda compatível com a série de normas
ISO/IEC 33.000.

MPS.BR RH
O modelo MPS para Gestão de Pessoas (MPS-RH) tem como base os
requisitos de gestão de pessoas dos modelos e normas que focam a
definição, a avaliação e a melhoria dessa gestão, oferecendo às empresas
orientações para a implementação gradativa de práticas de gestão de RH
na indústria de TIC, de forma a selecionar, desenvolver e reter talentos
humanos necessários ao atendimento dos objetivos organizacionais.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asr
Estratégia
Fundação Vanzolini
Implementum
Liveware
Promove
Qualityfocus
Mose Competence Institute
Swquality

+Informações:

https://softex.br/
mpsbr/instituicoesautorizadas/
lista/?filter_tipoinstituicao_dcce6=IA

Destaques MPS 2021
Destaques das empresas avaliadas em 2021

Instituições Autorizadas
O ano de 2021 terminou com 9 Instituições Avaliadoras (IA) e 17
Instituições Implementadoras (II), todas devidamente autorizadas
pela Softex.

Instituições Implementadoras
Instituição autorizada pela Softex a realizar implementações dos
modelos de referência para Melhoria de Processo de Software (MRMPS-SW) e/ou de Serviços (MR-MPS-SV) e/ ou de Gestão de Pessoas
(MR-MPS-RH), em conformidade com os Guias Gerais, Guias de
Implementações e Guia de Avaliação do MPS publicados na seção
Guias do Portal da Softex.

•
•
•
•
•
•
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Asr
Desenvolva
Engsoft
Estratégia
Fumsoft
Fundação Vanzolini

•
•
•
•
•
•

Implementum
Incremental
Prime Up
Promove
Qr Consultoria
Qualityfocus

+Informações:

https://softex.br/
mpsbr/instituicoesautorizadas/
lista/?filter_tipoinstituicao_dcce6=II

•
•
•

Senai Londrina

•
•

Swquality

Softex Recife
Mose Competence
Institute
Techné

37 eventos online com os seguintes temas abordados:
1.
2.
3.
4.

Melhores Práticas para Desenvolvimento Remoto de Software
Caracterização de startups quanto a processo, qualidade do produto e gestão de TI
Resultados de Pesquisa sobre desenvolvimento de software na Pandemia
Nova versão MPS-SV: mais simples e com melhores resultados
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5.
6.

Desafios da LGPD para seu negócio
Desenvolvimento de Software é arte: analisando
o ciclo de vida de um processo

7. Seu processo de desenvolvimento é ágil?
8. Governança e o uso éticos dos dados
9. Ecossistemas de Software na indústria
10. Desafios para a Engenharia de sistemas
de Software contemporâneos

WAMPS NEGÓCIOS

Assista no Youtube

https://youtube.com/
playlist?list=PLJM3L6SQWjjEAp6LsbNa_6wcEaxtyqubR

11. Agilidade de negócios na prática
12. Práticas de Engenharia de software para startups
13. Qualidade de Software: Avaliação Prática em Sistemas de IoT
14. Qualidade de Produto no contexto de Lean Startup
15. Quem testou o meu teste? Um breve ensaio sobre qualidade do código de teste
16. Construindo uma operação de combate à fraude na cadeia logística
17. Soft Skills no Desenvolvimento de Software
18. Fábrica de Testes: vantagens e desafios
19. Liderança de times em empresas tecnológicas
20. Clima Organizacional em equipes ágeis
21. O Uso Combinado de Lean Startup e User-Centered Design
com Ágil no Desenvolvimento de Software

22. Investimentos em empresas de tecnologia
23. Mineração de Repositórios de Software Aplicada a
Projetos Open-Source e da Indústria

24. Soft Skills: por que vieram pra ficar? Uma perspectiva sociológica
25. Transformação digital de cidades através de soluções de impacto
26. Desvendando a Lei de Informática
27. Melhoria de Processos e Qualidade de Software em

No dia 8 de novembro de 2021 foi realizada mais uma edição do tradicional Workshop Anual
do MPS, o WAMPS Negócios 2021 em parceria com a ASSESPRO NACIONAL, uma vez
mais no formato imersivo e totalmente online. Voltado para a comunidade MPS e reunindo
avaliadores e implementadores, engenheiros de software, acadêmicos e profissionais
envolvidos em melhoria de processos, o encontro esteve uma vez mais dividido em duas
versões.
O WAMPS Negócios permitiu aos participantes conhecer e se aprofundar nos modelos do
MPS que têm por objetivo aumentar a produtividade das equipes e a competitividade das
empresas no mercado de TI.
A programação do WAMPS Negócios 2021 contou com 5 trilhas, palestras de especialistas
como Elisa Carlos, head de operações da Softex abordando Inovação e Qualidade na
Indústria; e Marcilene Scantamburlo, CEO da MentorApp, analisando Recursos Humanos
e Transformação Digital no RH com base nas soft skills. Encerrando a parte da manhã,
dentro do painel sobre Recursos Humanos e Transformação Digital no RH, Maria Luiza Reis,
presidente da ASSESPRO RJ e CEO da Lab245, detalhou o FORSOFT – Programa de formação
de recursos para comunidades.
Na parte da tarde, Vinícius Galindo de Mello, coordenador de tecnologia do SEBRAE Paraná,
falou sobre o Sebraetec, enquanto Tony Menezes, sócio-diretor Inbound na OBr.global tratou
de produtividade. No encerramento do WAMPS Negócios, no painel MPS por MPS, empresas
relataram suas experiências com o modelo, tendo com o palestrante Mariano Montoni,
mestre e doutor em engenharia de software pela COPPE/UFRJ, implementador credenciado
MPS e avaliador líder para Software e Serviço.

Ambientes de Inovação: Desafios e Oportunidades

28. Produtividade e Priorização
29. O que você precisa saber sobre Motivação e
Satisfação de Engenheiros de Software

30. Ciência de Dados: visão geral e formação
31. Gerência de dívidas técnicas orientada a negócios
32. O Papel da Computação no Futuro do Trabalho
33. Abrindo a caixa preta do fenômeno skill gap: caminhos para

Confira:

https://softex.br/
mpsbr/wamps/
wamps2021/negocios

o debate sobre o déficit de mão de obra no setor de TI

34. Arquitetura inteligente para gerenciamento dinâmico
de recursos em nuvem computacional

35. Atendendo LGPD através do MPS.BR - Software, Serviços, Gestão de Pessoas
36. O Papel dos Centros de Eficiência Urbana na Criação das Cidades Inteligentes
37. Entendendo a Resistência à Mudança em Iniciativas
de Melhoria de Processos de Software
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Overview MPSBR

Em dezembro, no dia 4, foi realizado o Workshop Anual do MPS, o WAMPS Comunidade
2021, com o objetivo de gerar conteúdo voltado ao engajamento das empresas com a melhoria
de processos e captar insumos para discutir o MPS como uma ferramenta de promoção do
crescimento de ecossistema de TIC.
O evento online teve 3 salas temáticas, sendo MPS-SW, MPS-SV e MPS-RH com troca de
conhecimento e experiências da Comunidade MPS. Foi realizada a atividade “Mesa de
observação dos modelos” com debates sobre assuntos relevantes para o MPS.BR e 1 curso
com a temática “Como implementar MPS em empresas ágeis”.

9 Instituições Avaliadoras
17 Instituições

Implementadoras
Em 2021 foram comunicadas

19 avaliações.

Total de

917 avaliações

6.171 pessoas capacitadas.
37 eventos online

Confira:

https://softex.br/mpsbr/wamps/
wamps2021/comunidade

Ingresso Solidário

70 Inscritos

O valor arrecadado com as inscrições no evento foi integralmente doado para a instituição
Ação da Cidadania.

4 Horas de palestras e

depoimentos

+de

40 Inscritos

3 Salas Temáticas

Sobre a ONG:

https://www.
acaodacidadania.org.
br/
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Rota 2030
Setor automotivo ganha plataforma digital de dados qualificados.
Em 2021 aconteceu o lançamento do Observatório Nacional das
Indústrias para a Mobilidade e Logística, plataforma digital inovadora
contendo dados e informações qualificadas sobre a indústria
automobilística brasileira elaborada com o objetivo de acompanhar,
monitorar e avaliar programas e ações relacionados à mobilidade e
logística, a exemplo do Programa Rota 2030.
O Observatório, criado pela Lei nº 13.755, de 10 de dezembro de 2018
Acesse o conteúdo:
https://observatoe regulamentado pelo Decreto nº 9.557/2018, foi desenvolvido pelo
riodados.org.br/
Ministério da Economia, em parceria com o Ministério da Ciência,
mobilidade-logisTecnologia e Inovações (MCTI) e implementado pela Softex, que ao
tica/public/dashboard/5edc847c1alongo dos últimos 12 meses desenvolveu a plataforma empregando
d6a918481862a7
big data. Um robô coleta automaticamente dados das fontes –
estruturados, semiestruturados ou não-estruturados – e o sistema
aplica inteligência analítica gerando diversos painéis com indicadores e gráficos. Seu
público-alvo são a administração pública federal, estadual e municipal, o setor empresarial
da mobilidade e logística, trabalhadores do setor (diretos, indiretos e fornecedores),
organizações associativas e sindicais (patronais e de trabalhadores do setor), os centros de
PDI, a comunidade científica e os cidadãos.
Entre as informações disponibilizadas estão produção industrial, importação e exportação
de veículos e autopeças, empregos no setor, patentes e eficiência energética, além de 40
indicadores de performance e 63 gráficos representativos dos dados. Esses gráficos, aliás,
podem ser baixados e utilizados pelos usuários. Também é possível criar séries históricas de
períodos determinados. Todo o ambiente computacional aplicado é aberto e está hospedado
em um appliance desenhado e configurado especificamente para trabalhar com grandes
volumes de dados e transformá-los em painéis de informações.
O Observatório Nacional das Empresas para a Mobilidade e Logística contém ainda uma área
reservada ao Ministério da Economia para o acompanhamento dos requisitos das empresas
habilitadas ou com termos de compromisso firmados no âmbito do Programa Rota 2030,
trazendo relatórios semestrais e anuais.
Os dados coletados pelo Observatório nesta versão provêm de seis fontes: Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), Pesquisa Industrial Anual
– Empresa (PIA-Empresa) do IBGE, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), Novo CAGED e dados
internos do Ministério da Economia relacionados ao Programa Rota 2030.
“De nada vale o Governo dispor de dados relevantes e não os transformar em uma informação
estratégica para o país. Daí a importância do Observatório, que tem o propósito monitorar
e acompanhar resultados de políticas públicas para o setor automobilístico brasileiro,
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permitindo avaliar os impactos do Programa Rota 2030 e seus resultados para a indústria
e a sociedade. A ideia é que essa plataforma seja uma referência para o acompanhamento
de políticas públicas”, explica Vinícius Allan de Oliveira, responsável pela área de TI e de
projetos estratégicos da Softex.

Produção Industrial

Produção

Com esse projeto, a Softex ganha muita experiência na geração de informações estratégicas
para o Governo Federal e se posiciona como uma entidade capaz de realizar projetos
semelhantes em outros Ministérios e secretarias.

Dados e informações nas áreas de produção,
emprego, inovação, importação e exportação,
dentre outras
Produção e Comercialização

Agregação de Valor

Exportação

Eficiência Energética

Licenciamento

Nível de Utilização de
Capacidade Instalada

Conjuntos, Sistemas e
Componentes
Panorama da Indústria de
Veículos
Empregos

128

129

DF Inovador
SOBRE O PROGRAMA
O Programa DF Inovador tem o objetivo de promover ações estruturantes voltadas para a
Inovação e a Transformação Digital de Empresas e Organizações do Distrito Federal e RIDE.
O programa é realizado com financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal (FAP-DF) e executado pela Softex com foco em quatro eixos:

INICIATIVA

1.

Intraempreendedorismo
Jornada de inovação corporativa e intraempreendedorismo para empresas já
estabelecidas do DF e RIDE, composta por capacitação, acompanhamento dos
projetos internos e mentorias, utilizando a Metodologia de Inovação Corporativa da
Softex.

2.

Inovação Aberta
Empresas estabelecidas do DF e RIDE compartilhando seus desafios com o
ecossistema de inovação local. Dentro do Programa de Inovação Aberta do Distrito
Digital, haverá o fomento de R$ 50 mil reais em 10 projetos desenvolvidos por grupos
de trabalho, startups ou ICT’s.

3.

Talentos
Trilhas de capacitação focadas em carreiras da nova economia e ações de conexão
com as demandas das empresas locais, dentro do contexto de transformação digital.

4.

Internacionalização
Capacitação em mindset global e internacionalização de empresas locais, para que
elas passem a olhar de forma estratégica para o mercado internacional.

AÇÕES E RESULTADOS - 2021
Etapas e Conteúdos da Jornada de Intraempreendedorismo
Duração total: 2 meses e 15 dias

Roadmap de atividades:

•
•
•
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Definição de Estratégias de Transformação Digital e Inovação da Organização
Definição dos desafios de Intraempreendedorismo
Ideação de projetos inovadores desenvolvidos pelos colaboradores das equipes
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•
•
•
•

Validação de Problema, Persona, Job to be Done e Proposta de Valor
Lean Startup
MVP

22 de abril de 2021

Roadmap de validação e Lean Canvas

Formação de lideranças - Conteúdos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Live de Lançamento do Programa DF Inovador
Transmissão ao vivo do estádio Mané Garrincha - Brasília-DF

Transformação Digital e os modelos de negócios de Plataformas
Estratégia e Governança da Inovação
Inovação Corporativa
Roadmap: Estratégia e Estrutura de Inovação
Roadmap: Apresentação dos Desafios de Intraempreendedorismo
Gestão Ágil e Cultura organizacional
Marco legal das startups e leis de inovação
Lean Startup
Workshop E-Goi

Transmitido diretamente do Estádio Mané Garrincha
em Brasília-DF

Tema:
O Distrito Federal e o Caminho para o Distrito Digital

Convidados:

•
•
•
•
•

Marco Antônio Costa Junior - Presidente FAP - DF
Diônes Lima - Vice-Presidente Executivo da Softex
Gianna Sagazio - Diretora de Inovação da CNI
Lídia Abdalla - CEO do Grupo Sabin
Jefferson Okimoto - Consultor da Presidência do BRB
para Inovação e Transformação Digital

Formação de Intraempreendedores - Conteúdos:

•
•
•
•
•
•
•
•

Mentalidade Ágil e o Profissional do Futuro
Princípios básicos de Inovação e Criatividade
Validação de Problema - Customer Development
Processo de validação de Problema - Oficina prática
Oficina - Customer Discovery
Lean Startup
Oficina - MVP
Marketing e Branding

Destaques do DF Inovador 2021
Edital Intraempreendedorismo

4485 Pessoas Impactadas nas ações em 2021
30 Eventos e capacitações realizadas
29 Empresas participantes no Programa de Intraempreendedorismo
15 Horas de conteúdos de capacitação exclusivos
64 Horas de mentorias exclusivas fornecidas às empresas
124 Total de Profissionais capacitados nas equipes do Programa
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Live de Lançamento do Edital de Intraempreendedorismo
13 de julho de 2021

19h

Youtube Softex

Evento Presencial de Encerramento
Jornada de Intraempreendedorismo
9 de Dezembro de 2021

Tema:

•
•

Talk com o Professor Ricardo
Yogui: Por que sua empresa
precisa começar a inovar hoje?

1.

Apresentação do Edital de
Intraempreendedorismo DF Inovador

Convidados:

•
•
•

Gilmar Marques - Representante FAP/DF
Diônes Lima - Vice-Presidente Executivo da Softex
Luciano Sousa - Subsecretário da SECTI

Oficina Presencial - Jornada de Intraempreendedorismo
12 de novembro de 2021

2.

3.

Sebrae Lab - Biotic - Brasília-DF

Oficina - Revisão das atividades da Jornada - Intraempreendedorismo

•
•
•
•
•
•

Estratégia de Inovação
Desafios de Intraempreendedorismo
Ideação/Conceitualização
Descoberta de Cliente
MVP
Roadmap de Validação - Lean Canvas

Apresentação de Resultados

•
•

Apresentação - Dados e Resultados do Programa Intraempreendedorismo
Apresentação - Fastrack Intraempreendedorismo DF
Inovador e modelo do Certificado de Conclusão

Happy Hour e confraternização de encerramento

Sebrae Lab - Biotic - Brasília-DF

Tema da Oficina:

Parcerias Estratégicas

Ideação e Validação de Problema

Parceiros oficiais do Programa DF Inovador:

Evento exclusivo para as organizações públicas e privadas participantes do Programa de
Intraempreendedorismo.

Categoria “Benefícios aos participantes”

•
•

Palestra sobre o Marco Legal das Startups

•

Palestrante: Saulo Michiles - Advogado, escritor e palestrante

Oficina de Ideação e validação de Problema

•

Facilitadores:

•
•

Categoria “Apoio Institucional”

Josy Guedes
Eduardo dos Santos

Os parceiros da categoria Apoio Institucional contribuíram com o programa
por meio de:

•
•
•
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Envio de materiais de comunicação às suas redes de contatos
Divulgação de editais e ações abertas ao público
Mobilização e Realização de reuniões exclusivas com parceiros
ou associados para apresentação do programa
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Podcast Softex
Convidado: Gilmar do Santos Marques - Coordenador de Tecnologia e Inovação da FAP-DF
Tema: O Caminho para o Distrito Digital
Na semana do evento de lançamento oficial do programa DF Inovador, o Coordenador de
Tecnologia e Inovação da FAP-DF, Gilmar Marques, foi convidado para uma conversa sobre o
Futuro do Distrito Federal e sobre as ações de contribuição da FAP-DF para construir um DF
cada vez mais digital.

Ouça na:

Estudo sobre o ecossistema de inovação do Distrito
Federal e RIDE
O Programa DF Inovador publicou um estudo sobre o ecossistema de inovação do Distrito
Federal e RIDE. Ao longo de 100 páginas, o material apresenta o contexto do ecossistema
de inovação da região, mapeia os atores intervenientes do cenário local e relaciona dados
econômicos e educacionais, e casos de sucesso nacionais e internacionais.
O estudo também identifica oportunidades de atuação nos temas de inovação,
empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico, incluindo recomendações sobre as
etapas necessárias para o fomento do ecossistema local e o papel de atuação do DF Inovador
nesse contexto.
O levantamento traz, ainda, uma consolidação de dados primários e secundários sobre o
panorama brasileiro e do Distrito Federal e RIDE, além de destacar o desenvolvimento e as
características de impacto socioeconômico, cultural e inovador resultantes do investimento
no ecossistema de inovação.

https://open.spotify.
com/episode/2dBYzfFxKGoisR2x0GryB9?si=71a426e83c7440b8
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VIAS
Vetor de Inovação Aberta com Startups

O Programa
Este novo programa é uma iniciativa de cooperação entre ABDI e Softex, com o objetivo de
instrumentalizar e contribuir para o aumento da competitividade das empresas brasileiras
através de uma ferramenta de análise de diagnóstico de maturidade e também por meio
da disseminação de conhecimento técnico sobre relacionamento em inovação aberta com
startups.
O objetivo do programa será com foco em relacionamento em inovação aberta com startups,
e o programa visa traduzir as boas práticas já existentes de vários guias e estudos sendo um
instrumento para que o setor produtivo esteja de prontidão para iniciar a sua jornada de
Inovação Aberta com startups.

O Escopo
O programa terá duração de 15 meses com a realização em sete macro etapas: Setup
Operacional; Desenvolvimento da Metodologia de Diagnóstico; Estruturação da Comunicação;
Desenvolvimento da plataforma web; Disponibilização de curso EAD e Relatórios de
Inteligência. Contará com a elaboração da metodologia de diagnóstico, desenvolvimento de
uma plataforma EAD para capacitação corporativa e difusão de inteligência de dados do setor
produtivo.

Startup do
programa
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Metodologia

Comunicação

Desenvolvimento da
plataforma

EAD

Inteligência
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Público-alvo
•

Corporações, startups e parceiros
O Programa visa solucionar os problemas e as necessidades da Indústria por meio de
ações de inteligência, mapeamento de maturidade em inovação aberta em especial
com startups.

•

Setup Operacional
O Kick off que deu início ao programa foi realizado no dia 30 de setembro de
2021, e contou com a participação de líderes da ABDI e Softex para alinhamento
e contrabriefing sobre o objetivos gerais do programa, proposta de valor, escopo,
planejamento operacional, marcos temporais, premissas referentes às expectativas
do projeto.
Como resultado da dinâmica do Brainstorming de 4 horas, com 10 convidados,
foram gerados 416 ideias e 109 ideias foram priorizadas pelos participantes. As ideias
servirão de subsídio de apoio no desenvolvimento do projeto, que será entregue para
o ecossistema de empreendedorismo, inovação e tecnologia no ano de 2022.

•

Construção da Metodologia
O programa conta com diversas ações de laboratório de modelagem. Nesta etapa,
já foram efetuados alguns benchmarkings, levantamento de hipóteses, com a
utilização de um banco de dados com mais de 95 problemas e gargalos identificados,
que auxiliaram na definição das seis dimensões na perspectiva da indústria: Pessoas,
Cultura, Estratégia, Processo, Ecossistema e Conexão.
Toda a metodologia está focada no relacionamento com startups, e esse
desenvolvimento vem com a expectativa de descobrir e identificar iniciativas no
mercado para promover os fatores competitivos que impulsionam e propulsionam a
maturidade em inovação aberta com startups.

140

141

Pesquisa: O Panorama
da Inovação Aberta
nas Empresas do Brasil
Como parte das comemorações de seus 25 anos, a Softex anunciou em setembro de 2021
o início da pesquisa “O Panorama da Inovação Aberta nas Empresas do Brasil”, estudo que
tem por objetivo mapear junto ao ecossistema de inovação o panorama geral das ações e os
resultados obtidos com Inovação Aberta nas empresas brasileiras.

“Para que possamos seguir impulsionando iniciativas em inovação aberta é
necessário compreender o que já foi realizado e conhecer mais de perto as empresas
que atuam em inovação. Por isso, decidimos realizar esse mapeamento inédito
envolvendo organizações de todos os portes, mercados e regiões do país, para que
possamos obter uma visão clara sobre suas estruturas, ações e resultados”, explica
Diônes Lima, vice-presidente executivo da Softex.
Ao entender as diferenças regionais e setoriais entre as práticas de inovação adotadas
pelas empresas, pretende-se contribuir com a tomada de decisão de atores do ecossistema
nacional, formulando estratégias e instrumentos de fomento à inovação mais eficientes e
impulsionando novas iniciativas em Inovação Aberta por todo o país.
Realizada com o apoio de diversas organizações, a pesquisa está dividida em quatro partes:
estrutura da inovação, ações e resultados, relacionamento da empresa com startups e
investimentos e aquisições, e terá seus resultados anunciados em 2022.

Parceiros da Pesquisa
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MCTI Futuro
Programa Nacional de Capacitação para Transformação Digital
O programa “MCTI Futuro: Futuro do
Trabalho, Trabalho do Futuro” é uma ação
ampla do Governo Federal, no âmbito
do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações, que tem como objetivo beneficiar
milhares de estudantes nos níveis de
ensino básico, médio, técnico, superior,
especialização, pós-graduação, residência
tecnológica e qualificação profissional,
ampliando o número de profissionais
empregados e engajados nos ecossistemas
digitais e incentivo ao empreendedorismo em
Tecnologias de Informação e Comunicação
para a Era Digital, alinhado ao mercado com
a identificação de demandas e tendências de
trabalho do futuro no âmbito das tecnologias
emergentes.
O Programa foi lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações por meio da Portaria
5.156, de 30 de agosto de 2021. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Empreendedorismo
e Inovação (SEMPI). A Softex realiza gestão de programas de capacitação e busca apoiar ações
de formação de cerca de 40 mil profissionais para a Transformação Digital.

“Neste momento de recuperação da pandemia, temos
a necessidade de geração de empregos. Há muitos
postos de trabalho aguardando pessoas. Então, como
fechamos essa equação? Com a qualificação”, disse o
ministro Marcos Pontes.
Ao todo, R$ 190 milhões serão empregados no Programa,
que tem também foco em incentivar pesquisas e estudos
nas áreas da computação em nuvem, big data, inteligência
analítica, mídias sociais, cibersegurança, internet das
coisas, comunicações avançadas, fotônica, manufatura
avançada, design de circuitos integrados, robótica e inteligência artificial.

Para Ruben Delgado, presidente da Softex, o MCTI Futuro é uma oportunidade para
o Brasil quando o mundo inteiro está se digitalizando. “Precisamos de mão de obra
e dependemos de os jovens aderirem a esse movimento e se capacitarem. Essa é
exatamente a proposta desse programa: pegar as muitas pessoas que estão hoje fora
do mercado de trabalho, dar a elas capacitação e colocá-las em atividades produtivas
para que possamos mudar as empresas e também o Brasil”.
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Formação nas áreas

Computação em
nuvem

Big Data

Inteligência
Artificial

Mídias Sociais

Cibersegurança

Internet das
coisas

Comunicações
avançadas

Fotônica

Manufatura
avançada

Design de
circuitos

Blockchain

Robótica

Experimentos
e Avaliação em
testes de Software

Scripts de testes
automatizados

Cross Browser
Testing

Orientação de
Dados

Parceiros
1.

ICTs
As ICTs, além do conteúdo das capacitações em parcerias com IEPs, darão aos alunos
a experiência Hands On em um projeto real na área da capacitação. Terão o papel de
trabalhar as demandas presentes e as tendências de trabalho do futuro no âmbito
das tecnologias emergentes.

2.

Iniciativa Privada
Com a demanda de mão de obra, estima-se que há atualmente mais de 200 mil vagas
nas áreas de TICs não preenchidas. Abrirá oportunidades de experimentação em
um projeto em curso nas companhias.

3.

Centro de Excelência
Serão usadas estruturas já financiadas pela Lei de Informática com a responsabilidade
de replicar os conteúdos para outras ICTs e alcançar o interior do país.
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Hub de Inteligência
Artificial e Arquiteturas
Cognitivas
O Instituto de Computação (IC) e a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC)
da Unicamp, junto ao ELDORADO, fazem parte da execução do projeto, enquanto a Softex
fica responsável pela gestão e manejo dos recursos advindos da Lei de Informática.
O Hub de Inteligência Artificial (IA) tem como objetivo desenvolver e disseminar
conhecimento sobre tecnologias capazes de integrar diversos recursos de inteligência em
dispositivos móveis, tornando-os hábeis em tomar decisões.
A Inteligência Artificial é capaz de resolver muitos problemas isolados. No entanto,
quando é preciso integrar essas informações para agir em situações mais complexas, há o
enfrentamento com diversos elementos fragmentados. Por outro lado, a ideia das arquiteturas
cognitivas é dar um passo à frente e pensar em como realizar essa integração e construir uma
criatura inteligente.
Durante o processo de aprendizagem, a capacidade cognitiva do ser humano está relacionada
com a ação de acumular e processar informações adquiridas. Para melhor entendimento, a
ideia é que um smartphone cognitivo, por exemplo, tenha a capacidade de agir de acordo
com os dados obtidos por meio da observação das ações do usuário.
De acordo com estudo realizado pela Universidade de Stanford, o Brasil - país que mais
contrata profissionais da IA no mundo -, tem procurado se posicionar de forma cada vez
mais competitiva na corrida pela liderança na aplicação de IA em negócios. Já, segundo a
BCC Research, esse Hub é mais um importante passo nesse sentido, e há muito a crescer em
um setor que tende a evoluir cerca de 20% ao ano até 2025.
Os recursos para a criação do Hub de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas são
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e contam com um aporte de R$ 7,6
milhões de reais. A expectativa é que mais de 50 pessoas trabalhem no Hub, entre alunos
de graduação, mestrado e doutorado, pós-doutores e professores da Unicamp, além de oito
profissionais do Eldorado. Em breve, as chamadas para o programa de pós-doutorado serão
abertas e a expectativa é contratar seis desenvolvedores que completarão o time de oito
profissionais.
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Letramento Digital
O futuro aponta cada vez mais para as
novas tecnologias no dia a dia. Diante
dessa premissa, muitos jovens precisam
se capacitar e se adaptar às mudanças para
que possam trabalhar nas profissões que
irão surgir. Atento a essa nova demanda
do mercado profissional , o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI),
que tem como parceiros a Positivo e a
coordenação da Softex, lançou o Programa
Letramento Digital durante a 18ª Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia.
O Programa tem como foco capacitar jovens em habilidades do futuro e também pretende
que empresas invistam em projetos prioritários da Lei de Informática voltados à capacitação
de jovens com formação em STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e
Matemática).
O estado do Paraná será palco do
projeto piloto, cuja meta é capacitar
2 mil estudantes em 20 escolas,
além de centenas de professores e
monitores. Destaque, ainda, para a
integração entre os estudantes que
vivenciarão, de forma alinhada,
as habilidades do futuro, o que
facilitará a entrada no mercado de
trabalho.
Cabe ressaltar que a Softex tem focado, nos últimos anos, em atividades de capacitação
pessoal em Inteligência Artificial por meio da Lei de Informática. Já foram capacitados
mais de 11 mil pessoas pela Lei com a ajuda de institutos na construção metodológica que
tornaram possível essa formação.
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#GestãoQualidadeSoftex

#GestãoQualidadeSoftex

Gestão de Qualidade Softex
O objetivo da frente de Processos da Área de Qualidade é trazer conhecimento sobre as áreas
de negócio, auxiliando os colaboradores e parceiros a executar as suas rotinas diárias de forma
estruturada, visando a melhoria no aproveitamento dos recursos e redução de retrabalho.
Este trabalho tem como base a implantação de um sistema de Gestão de Qualidade.
Atualmente, já foram mapeados 62 processos, em diversas áreas da Softex. Além dos
processos, também foram publicados 11 Políticas de Uso, com o intuito de trazer uma
segurança para as áreas responsáveis e gerar recomendações para utilização dos bens e
serviços da Softex.
Além do cuidado com os desenhos dos processos, esta frente também desenvolve mecanismos
para instrumentalizar algumas tarefas, com o objetivo de melhorar a qualidade dos processos
e diminuir os erros nas solicitações e execuções dos processos, trazendo um aumento de
confiabilidade e diminuição no tempo de atendimento. Para consolidação e divulgação do
conhecimento das áreas, estão sendo aplicadas dinâmicas entre grupos de trabalhadores.
Foram realizadas 3 dinâmicas com os processos de Demandas Jurídicas, Facilities e por
último, o de Solicitação de Serviços de TI.
A vitrine da área de qualidade se concentra na Base de Conhecimento, apresentando
os Manuais de Operação, Procedimentos e Políticas e trazendo uma central única dos
formulários, dos procedimentos, manuais, políticas, entre outros documentos necessários
e utilizados na Softex.

Sistema de Gestão da
Qualidade

Base de Conhecimento

30,6% mapeado
21% publicado
19,4% em modelagem
19,4% em revisão
8,1% modelado
1,5% em aprovação
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Publicações Softex
Revista Softex
A Revista Softex, uma publicação autoral da Softex, traz conteúdos informativos e
colaborativos que discorrem sobre temas relacionados à Tecnologia, Negócios, Inovação e
Políticas Públicas.
A edição #4, publicada em abril, reuniu conteúdos inéditos sobre Inteligência Artificial,
Tendências do Setor de TI e Responsabilidade Social. A matéria de capa trouxe o assunto
Microeletrônica, tema escolhido como setor prioritário na Política Industrial, Tecnológica e
Comércio Exterior (PITEC).
A edição #05, veiculada em junho, apresentou como matéria principal o papel da Softex
no apoio às empresas que querem internacionalizar seus negócios. Temas como Mercado
de Trabalho, Capacitações, Inteligência Artificial, Tendências do Setor de TI e Economia
Circular também foram abordados.
Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas foi o assunto de capa da edição #06, publicada
em outubro. Os leitores também encontraram na revista conteúdos sobre Inovação Aberta,
Capacitação em Novas Tecnologias, Investimentos e Políticas Públicas.
E a última edição de 2021, veiculada em dezembro, em comemoração aos 25 anos da Softex,
publicou um especial sobre a entidade e uma entrevista exclusiva com Ruben Delgado,
presidente da Softex, relembrando as conquistas das mais de duas décadas de fundação. A
revista trouxe ainda temas como Futuro, Inovação e Transformação Digital.

#4
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Podcast Softex
A hora é a vez da
diversidade étnico-racial

O Podcast Softex, canal sobre inovação, negócios,
tecnologia e políticas públicas, veiculou 15
episódios em 2021.
O primeiro bate-papo do ano, em fevereiro,
teve como convidado o deputado federal
Marcos Pereira, presidente do Conselho de
Administração da Softex, que falou sobre o atual
cenário do setor de TI, o impacto da aprovação
do Marco Legal das Startups e as oportunidades
geradas pelas novas tecnologias.
Em março, em homenagem e comemoração ao
mês das mulheres, o Podcast Softex lançou a
série #TIcomElas. No total, foram 4 episódios,
com as seguintes convidadas: Rafaela Bassetti,
sócia e fundadora do grupo de investimento
Wishe; Anna Luisa Beserra, CEO e fundadora da
startup Safe Drinking Water for All, integrante
do programa Conecta Startup Brasil, e a única
brasileira premiada pelos Jovens Campeões da
Terra da ONU, principal premiação para jovens;
Rosana Jamal Fernandes, sócia fundadora da
Baita Aceleradora de Startups e Diretora de
Empresas da Anprotec; e Paula Pachoal, Diretora
Sênior do PayPal Brasil, uma das principais
vozes do país na luta por um mundo pautado por
oportunidades iguais para todos.
No mês de abril, foram dois episódios veiculados:
“O Futuro da Sociedade do Conhecimento”,
com Gil Giardelli, professor convidado do MIT
e integrante do MediaX da Universidade de
Stanford, que fez previsões otimistas para o futuro
da nova sociedade do conhecimento no póspandemia; e “O Caminho para o Distrito Digital”,
com Gilmar dos Santos Marques, Coordenador
de Tecnologia e Inovação da Fundação de Apoio
à Pesquisa do Distrito Federal, que contou os
detalhes do Programa DF Inovador.
A convidada do episódio “A hora e a vez da
diversidade étnico-racial”, em maio, foi Nina
Silva, executiva de TI, uma das 100 pessoas
afrodescendentes com menos de 40 anos mais
influentes do mundo, que luta para a construção
de uma sociedade mais justa e igualitária por
meio do aumento da diversidade étnico-racial
em todos os setores, inclusive no de TI.
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O Atual Cenário do
Setor de TI, o Impacto
da aprovação do marco
legal das Startups e as
oportunidades geradas
pelas novas tecnologias

#TI com elas - É preciso
ousar e se conectar

#TI com elas - A menina
que está mudando o
mundo

#TI com elas - Propósito
e dedicação em prol da
inovação

O poder transformador
da diversidade

O futuro da Sociedade do
conhecimento

Caminho para o Distrito
Digital

A Inteligência Artificial e o
Brasil do futuro

Transformando a
educação por meio por
meio da tecnologia

A Hora da vez faz startups
brasileiras

A Tecnologia deve estar a
serviço da vida

Como a tecnologia está
transformando o esporte?

Tech hunter: a Profissão
do futuro

Em junho, o Podcast Softex colocou no ar mais
dois episódios: “A Inteligência Artificial e o
Brasil do futuro”, com Paulo Alvim, Secretário
de Empreendedorismo e Inovação do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovações, que abordou
o lançamento da Estratégia Brasileira de
Inteligência Artificial, documento que vai nortear
as políticas públicas para o desenvolvimento da
tecnologia no país; e “Transformando a educação
por meio da tecnologia”, com Paulo Cunha,
Gerente Nacional do Setor Público na Amazon
Web Services (AWS), empresa da Amazon.com
que acelera o desenvolvimento de EdTechs.
No segundo semestre de 2021, os primeiros
episódios foram “A hora e a vez das startups
brasileiras”,
com
Amanda
Graciano,
economista e referência em Inovação Digital e
Empreendedorismo e uma das Top Voices do
LinkedIn; e “A tecnologia deve estar a serviço da
vida”, com professor Clóvis de Barros Filho, um
dos palestrantes mais disputados do país, que
analisou os benefícios da inovação e o que podese esperar do mundo no pós-pandemia.
Em agosto, o tema central do bate-papo Softex foi
o crescente emprego da tecnologia no esporte,
tópico que ganhou ainda mais relevância durante
os Jogos Olímpicos de Tóquio. A convidada foi a
professora Maureen Flores, doutora em Políticas
Públicas, Estratégia e Desenvolvimento,
pesquisadora e palestrante internacional sobre
temas relacionados à inovação no esporte.
E os dois últimos episódios do ano, em novembro,
foram “Tech hunter: a profissão do futuro”,
com o tech hunter Tony Ventura e “Sendo mais
humano na era da tecnologia”, com a coach e
palestrante Susanne Andrade, autora dos livros
“O Segredo do Sucesso é Ser Humano”, O Poder
da Simplicidade no Mundo Ágil” e “A Magia da
Simplicidade”.

Sendo mais humano na
era da tecnologia
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Compliance Softex
Em 2021, a Softex implementou em parceria com a “Pelo Mundo com Compliance Assessoria”
boas práticas de Compliance com destaque para as seguintes ações:

7 Workshops e treinamentos personalizados
6 Palestras Institucionais
59 Processos Mapeados
76 Atividades de Tratamento de Dados Inventariadas
43 Colaboradores e Prestadores de Serviço Treinados e Certificados

Acesse o Canal de
Privacidade:

https://canal.softex.br/
privacidade/
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Acesse o Canal de
Preocupação:

https://canal.softex.br/
preocupacao/
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Rede de Agentes Softex
Os

agentes

Softex

são

unidades que representam
regionalmente
Organizados

a

entidade.

sob

diversas

estruturas como associações
de empresas, institutos de
pesquisa

e

incubadoras

de

tecnologia,

atuam

em

13

estados

brasileiros

no

Distrito

Federal

e

para

oferecer o apoio necessário às
empresas locais de software e
serviços de TIC.
Distribuídos

de

Norte

a

Sul do Brasil, os Agentes
Softex

trabalham

em

articulação com a iniciativa
privada, governos estaduais
e

municipais

e

contam

com o suporte de centros
acadêmicos e instituições de
fomento.

Consulte a região e
informações de contato dos
Agentes Softex
https://softex.br/agentes/
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