
Foco nos problemas
e oportunidades

dos participantes

Dinâmicas 
hands on

Profissionais com 
mais de 20 anos de 
experiência prática

IMERSÃO NO ECOSSISTEMA 
DE INOVAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS 
PARA EXPERIMENTAR ESTRATÉGIAS 
DE COMO ACELERAR A INOVAÇÃO 
E O EMPREENDEDORISMO 
NA SUA EMPRESA.

Execução: Parceria:

A Associação Catarinense de Tecnologia é uma entidade sem fins lucrativos que atua 
em prol do desenvolvimento do setor de tecnologia no Estado de Santa Catarina. É uma 
das principais interlocutoras das empresas de tecnologia, e atua na articulação entre o 

setor tecnológico catarinense, centros de pesquisa e agências de financiamento. 

A Darwin Starter é um programa de aceleração de startups executado pela 
CVentures que incentiva o desenvolvimento de negócios inovadores em Santa 

Catarina. A CVENTURES é uma empresa focada em capital empreendedor, criada 
com o objetivo de promover a estruturação, aceleração e alavancagem de 

empresas de base tecnológica e outros empreendimentos inovadores.

INVESTIMENTO

Pacote Executivo (2 dias) = R$ 2.800,00 p/ pessoa
Especial Experience Day (26/03) para CEO/CIO = R$ 1.900,00 p/ pessoa

INVENT.CERTI.ORG.BR 
CONTATO: invent@certi.org.br

Mais informações:

PALESTRANTES CONFIRMADOS:

Dr. José Eduardo 
Azevedo Fiates 
Superintendente Geral 
da Fundação CERTI 

Marcos Roberto
Mueller 
CEO da 
Darwin Startups 

MSc. Leandro
Carioni
Diretor Executivo do 
Centro de 
Empreendedorismo 
e Inovação

Moacir Antônio 
Marafon 
Diretor Executivo 
da Unidade de 
Gestão Pública 
na Softplan  

Tony Chierighini
Diretor Executivo 
do CELTA

Dr. Eliza Coral
Gerente 
de Projetos 
da Fundação CERTI 

Joao Bernartt
Fundador 
Chaordic

Dr. Carlos Eduardo 
Negrão Bizzotto
Coordenador de Projetos 
da ANPROTEC e consultor 
da Fundação CERTI

Júlio Santiago 
da Silva Filho
General Counsel
da Fundação CERTI 

Eduardo Moreira
da Costa
Prof. da UFSC e Diretor do 
lab. internacional LabCHIS 
(Cidades mais Humanas, 
Inteligentes e Sustentáveis)

Rafael Assunção
Co-fundador 
e COO da Decora

Laercio Aniceto
Silva
Superintendente 
de Negócios, Tecnologia 
e Inovação da Fund. CERTI

Localizado no Sapiens Parque o Instituto da 
Indústria foi planejado para fomentar um conjunto 

de ações estruturadas no desenvolvimento da 
inovação da indústria catarinense e brasileira, com 
atuação focada na inserção da indústria na quarta 

revolução industrial.

Inovalab é o Centro de Inovação dos Núcleos de Cluster do 
Sapiens, onde o objetivo é reunir no mesmo lugar a indústria 

criativa, da tecnologia e da sustentabilidade.

O Sapiens Parque é um parque de inovação que possui infraestrutura e dedica 
seu espaço para abrigar empreendimentos, projetos e outras iniciativas 

inovadoras estratégicas para o desenvolvimento de uma região. 

A Softplan é um das maiores empresas do Brasil no desenvolvimento de softwares de 
gestão. A empresa atua de modo a tornar a gestão pública e privada no Brasil mais 

transparente, eficiente e ágil com o uso de tecnologias modernas e inovadoras.

A Fundação CERTI é uma Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação, independente, 
privada e sem fins lucrativos, que desenvolve serviços tecnológicos especializados e 

proporciona soluções inovadoras para a iniciativa privada, governo e terceiro setor. 

Universidade Federal de Santa Catarina foi fundada em 1960, com o objetivo de promover o 
ensino, a pesquisa e a extensão. É uma instituição pública e gratuita de ensino, com uma 

comunidade constituída por cerca de 70 mil pessoas, entre docentes, técnico-administrativos, 
estudantes de graduação, pós-graduação, ensino médio, fundamental e básico. 

O Celta é a incubadora da Fundação CERTI e a maior incubadora da América Latina 
em número de empresas inseridas no mercado e em tamanho. Criado em 1986, com o 

objetivo de viabilizar um promissor setor econômico, o modelo da incubadora 
tornou-se referência para outros empreendimentos similares no Brasil.

O Sebrae é uma entidade civil sem fins lucrativos, que trabalha pelo
desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, promovendo cursos de 

capacitação, acesso a serviços financeiros e estimulando cooperação entre empresas.



Sua empresa irá compreender 
as diferentes estratégias, 
ambientes e mecanismos 
de inovação corporativa 
por meio da interação direta 
com ambientes de inovação 
e startups de sucesso.

O objetivo desse bloco é compreender os elementos do Ecossistema 
e sua relação com a inovação nas empresas

Por que interagir com Ecossistemas de Inovação?
Tipos de ambientes de inovação que podem contribuir com a grande empresa
Estratégias de como a grande empresa pode interagir com o Ecossistema
Oportunidades e riscos na interação com Startups
Painel de cases

Visitas técnicas para interação direta com ambientes, empresas e startups inovadoras
SOFTPLAN, INOVALAB, INSTITUTO DA INDÚSTRIA, CERTI, CELTA, ACATE, DARWIN

Happy Hour com Networking e interação com Startups
Apresentação do Programa Invent – Corporate Venture no Ecossistema de Florianópolis

PROGRAMA:
BLOCO 1: Compreendendo o Ecossistema de inovação

Programação social:

BLOCO 2: Conhecendo o Ecossistema de Florianópolis

O InVent é o Programa de Open Innovation e Corporate Venture criado pela Fundação 
CERTI para acelerar o processo de inovação de grandes empresas com risco reduzido.

O InVent possui 3 tipos de soluções de alto valor agregado para acelerar a inovação na 
grande empresa:

Foco em resultados concretos 
para a empresa

Validação antes 
do investimento

Construção coletiva 
das soluções

Validação sistemática 
com os clientes

Envolvimento da equipe 
da empresa

Aprendizado a partir 
de aplicação prática (hands on)

Métodos e ferramentas 
de fácil replicação

O  Q U E  É

SOLUÇÕES

EcossistemaVivência

Academia

Experimentação 
de um processo 
diferenciado de 
inovação por meio 
da validação de ideias 
e projetos em Sprints 
de 12 semanas

Oficinas e Workshops de curta duração para capacitar CEO, CIO,  
gestores e técnicos em métodos e ferramentas de inovação

Seleção de parceiros 
(Startups e ICTI) 
que solucionem desafios 
da empresa por meio 
da interação com 
Ecossistemas de 
inovação de referência 

Como a sua empresa pode utilizar os ambientes e mecanismos de um ecossistema 
para viabilizar projetos de inovação

Open innovation versus resultados para a empresa
Corporate Venture & Corporate Building
Cross Innovation
Aceleradora corporativa
Desafio para Interação direta com Startups
Mesa redonda de discussão do aprendizado

BLOCO 3: Utilizando o Ecossistema

Como a sua empresa pode utilizar as fontes de financiamento públicas e privadas para 
viabilizar a inovação

Como acessar recursos para inovar
Como formar parcerias
Aspectos jurídicos do processo de inovação
Desafio Inovação Corporativa

BLOCO 4: Viabilizando a inovação

26 e 27 de março
no Sapiens Parque


