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PANTONE300 realiza acordo em Cabo Verde e implanta o Sistema BÚSSOLA nas incubadoras do país
A PANTONE300 deu seu primeiro passo na internacionalização dos seus negócios ao fechar acordo com a ADEI
(Agência para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação) de Cabo Verde. Em projeto financiado pelo Banco Africano de
Desenvolvimento e Banco Mundial, o sistema BÚSSOLA foi implantado em sete incubadoras do país com o objetivo de
suportar a gestão de empreendimentos nas áreas de tecnologia, turismo e agronegócio .

Todas as incubadoras

contempladas com o software fazem parte da Rede Nacional de Incubadoras e Inovação e atuam de forma colaborativa
com constante troca de informações, experiências e networking.
Francis Berenger, sócio da PANTONE300, visitou a Cidade de Praia, capital do país, em fevereiro participando do fórum
“Ecossistema das incubadoras – casos cabo-verdianos e brasileiros”. Na ocasião apresentou a palestra “Caso Brasileiro
de um Modelo de Gestão para Incubadoras de Empresas”.

“O cenário empreendedor de Cabo Verde é bastante
forte e promissor. Fiquei bem impressionado com a
maturidade das iniciativas que
estão sendo realizadas no
ecossistema empreendedor local.
O movimento de incubadoras de
empresas, apesar de recente, está
crescendo com a implantação de
unidades em todas as ilhas do
Diogo Moeda
país. Certamente o uso do
Coordenador Técnico da Rede Nacional de
BÚSSOLA contribuirá na gestão
Incubadoras e Inovação
dos processos e integração
dos indicadores da rede
“A adoção de um software para gestão nas
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nacional de incubadoras
nossas incubadoras de empresas objetiva
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facilitando a visualização dos melhorar os resultados em termos quantitativos
resultados para a econonia cabo-verdiana.”
e qualitativos. A partir de experiências bemsucedidas das incubadoras brasileiras no uso do
sistema da PANTONE300, estamos trazendo
para nossas incubadoras
esta ferramenta robusta e eficiente.”

Cabo Verde é um arquipélago formado por dez ilhas vulcânicas na
região central do Oceano Atlântico com cerca de 4.000
quilômetros quadrados. A criação de incubadoras de empresas é
um dos objetivos estratégicos da ADEI. O ano de 2015 foi de
grandes realizações para o processo de implementação das
Incubadoras. No início do ano passado havia apenas a Incubadora
BIC porém no final já se contabilizava mais 5 Incubadoras – duas
de Agronegócios em Santiago e Santo Antão, duas de Turismo no
Sal e na Boa Vista e uma Mista em SãoVicente. Este ano já está
sendo implantada a Incubadora de TIC.
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