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Sistema BÚSSOLA é usado na gestão da Rede de Incubadoras de São José dos Campos
O Programa de Incubadoras de São José dos Campos (SP) tem como objetivo integrar iniciativas e fomentar processos
que levem à inovação, capacitação, competitividade, geração de riqueza, emprego e renda, com a utilização de
potencialidades regionais, consolidando um ambiente de excelência para a geração de novos negócios de interesse
estratégico para a região. Para tanto, o programa integra as quatro Incubadoras do município: CECOMPI, Incubadora de
Empresas Univap, Incubadora de Empresas Revap e Incubaero. Esta atuação conjunta fortalece o perfil da cidade como

uma das principais referências no país em tecnologia e Inovação.
Há cerca de um ano, a Rede de Incubadoras de SJC passou a usar o sistema BÚSSOLA possibilitando o aumento da
eficiência da gestão individual das incubadoras assim como o desempenho da rede. Por intermédio de uma
funcionalidade do software, é possível configurar um painel executivo que consolida os indicadores de todas as

incubadoras.

Alexandre Barros
Coordenador da Incubadora
de Negócio do CECOMPI

“Desde 2005, o CECOMPI coordena o programa de
incubadoras em São José dos Campos. Como responsável pela
gestão do programa, enfrentava muitas dificuldades no
gerenciamento dos processos, uma vez que os trabalhos eram
realizados manualmente, implicando em diversas consultas e
armazenamento de muitos documentos pertencentes às
quatro incubadoras que encontram-se concentrados na
unidade gestora. Com a implementação do BÚSSOLA,
passamos a padronizar os procedimentos e com isso obter
dados consolidados com diversas opções de filtro de consulta.
Ganhamos agilidade para visualizar informações como
indicadores, ações por ano e dados dos empreendimentos de
cada organização de forma sintetizada e atualizada. Somos
pioneiros no uso do sistema de forma integrada. Acreditamos
que a solução da PANTONE300 é a ideal para a
automação das nossas rotinas com
o benefício de integrar todas as incubadoras.”

O artigo Práticas de Sucesso na Gestão de um Parque Tecnológico
– Um Estudo Sobre o Modelo Processual Adotado Pelo Pq Tec-SJC
será apresentado no dia 21 de outubro durante a Pitch Session
com início às 14h no Auditório. Francis Berenger, consultor e sócio
da PANTONE300, desenvolveu o artigo com Luiz Carvalho e Iácara
Faria, gestores do Parque Tecnológico de São José dos Campos,
escreveram sobre o modelo processual de gestão do parque com
base no Sistema SEXTANTE.
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