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O CIT da FUNDETEC busca a certificação CERNE 1 com uso do sistema BÚSSOLA
O CIT - Centro Incubador Tecnológico da FUNDETEC, sediado em Cascavel no Paraná, iniciou o projeto de
implementação do modelo CERNE em 2013 com desenho de novos processos de gestão. No início de 2014 adquiriu o
sistema de gestão BÚSSOLA da PANTONE300 para operacionalizar os processos e práticas que estavam sendo
implantados. O uso do sistema tem ajudado tanto na automação processual quanto no controle da execução de
atividades operacionais e de planejamento.
No início deste ano, a Incubadora recebeu a visita de um auditor e consultor da ANPROTEC que realizaram uma avaliação
prévia do modelo de gestão implantado verificando a conformidade com às práticas do CERNE 1. Como resultado, o CIT
recebeu um relatório indicando o que deve ser ajustado para uma aderência total ao modelo. A Incubadora já está
atuando nestes ajustes finais visando a auditoria de certificação que ocorrerá no segundo semestre deste ano.

“O uso do BÚSSOLA como ferramenta na gestão da
incubadora tem sido imprescindível na execução das
tarefas operacionais e no cumprimento das práticaschaves do CERNE. A adoção do sistema vem nos
ajudando a operar o nosso modelo de
gestão dos processos.
Na ocasião em que adquirimos o
software, optamos pela solução da
PANTONE300 pela eficiência e a
simplicidade de uso do sistema. A
assessoria técnica da empresa nos
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A Fundetec é mantida pela prefeitura
de Cascavel (PR)
que possui a incubadora de empresas denominada O CIT - Centro
Incubador Tecnológico contando, atualmente, com 9 empresas
incubadas,
3
no
condomínio empresarial e 23
graduadas.

acompanha desde o início do projeto de implantação do
CERNE. A agilidade com que a empresa atende nossas
solicitações vem superando as nossas expectativas.”

O nome PANTONE300 remete a uma tonalidade de azul que é a cor do
oceano conceituado no livro “A Estratégia do Oceano Azul”.
A Pantone300 deseja apoiar todas as incubadoras de empresas, aceleradoras
e parques tecnológicos a ajudarem seus empreendimentos incubados a
encontrarem seu Oceano Azul.
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