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“A utilização de sistemas de
informação para tomada de
decisão é extremamente
importante no dia a dia da
Incubadora. A adoção do
BÚSSOLA para gestão das
informações e controle das
atividades do dia a dia foi
um tiro certo no que
estávamos procurando.

A SUPERA, eleita como a melhor Incubadora de Empresas
brasileira, utiliza o sistema de gestão BÚSSOLA
A Supera Incubadora de Empresas de Ribeirão Preto foi eleita a melhor do Brasil no
Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador, realizado pela ANPROTEC na

Além de funções como
informações cadastrais,
indicadores de desempenho
dos empreendimentos,
auxílio na documentação
que são utilizadas com
frequência pela Equipe
SUPERA, novas
funcionalidades estão em
constante desenvolvimento
por parte da equipe da
PANTONE300 para atender
o que precisamos.”

categoria Incubadora de Empresas orientada para a geração e uso intensivo de
tecnologias. Atualmente, a Supera Incubadora atua no apoio a 45 empresas de base
Tecnológica nos setores de tecnologia da informação, biotecnologia, saúde humana,
saúde animal, odontologia, bioenergia entre outros. A incubadora oferece ainda
consultorias gerenciais, capacitação, rede de contatos, além de facilitar a participação
das empresas em eventos nacionais e internacionais.
O sistema de gestão BÚSSOLA da PANTONE300, adotado em junho deste ano, vem
sendo de grande importância na organização das informações assim como na
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automação dos processos de negócio e administrativos da Incubadora.
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O artigo Práticas de Sucesso na Gestão de um Parque Tecnológico – Um
Estudo Sobre o Modelo Processual Adotado Pelo Pq Tec-SJC escrito por
Francis Berenger, sócio da PANTONE300, Luiz Carvalho e Iácara Faria,
gestores do Parque Tecnológico de São José dos Campos e que aborda o
modelo processual de gestão do parque com base no Sistema SEXTANTE
já está disponível para download no site da PANTONE300.
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