
O NÚCLEO INCUBADOR 

RADIX NEWS

O núcleo incubador - Radix faz atendimentos
individualizados, proporcionando assim a
prospecção direta com empreendedores, visando
conhecer melhor as suas ideias ou negócios. Nos
últimos 10 meses prospectamos Valdinei Esteves
Guimaraes, nosso segundo incubado, e atendemos
aos empreendedores Ana Venturim, Raí Jairo da
Penha, Andrea Rosa, Renato Botacim e Luana
Andrade Nascimento.

Gerir colaboradores é estratégia 

da organização. Não pode ser 

ignorada por empreendedores. 

Crie um ambiente que as pessoas 

tenham reconhecimento positivos 

e sejam sempre motivados. 

APRENDA E EMPREENDA

É preciso planejar, fazer um estudo de mercado, validar a proposta de valor, para então 
entender se o seu negócio tem chance de dar certo ou não.

Estar consciente dos riscos e das oportunidades do mercado é fator essencial para que você 
possa tomar uma decisão tranquila de empreender.
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NETWORKING
Ter ou estabelecer uma rede de contatos. ‘Fazer
networking’, como é empregado, costuma ser
uma ótima forma de ampliar a qualidade de seus
relacionamentos e transformá-los em benefício
mútuo no meio profissional. Essa ação inclui
diferentes atividades voltadas à carreira e
negócios, através da manutenção de
relacionamentos interpessoais produtivos

DICIONÁRIO DE 
EMPREENDEDORISMO

1° edição



Capacitação que contou com acordo de parceria
com a EDP, que forneceu as licenças de uso da
plataforma Dream Shaper para a execução da
capacitação. Na plataforma os empreendedores
tinham vídeos explicativos a cerca de cada etapa e o
resultado final era o Modelo de Negócio (Canvas)
de sua ideia. Foi uma grande parceria que originou
nova capacitação voltada para Mulheres, atendendo
assim a demanda do Gabinete da Vice governadora,
o projeto Agenda Mulher. A capacitação contou
com 11 empreendedores e 9 mentores voluntários
na primeira edição e 10 empreendedoras e na
capacitação em Modelagem de Novos Negócios –
Mulheres empreendedoras, além de 8 mentores
voluntários nesta segunda edição.

CAPACITAÇÃO EM MODELAGEM 

DE NOVOS NEGÓCIOS, EDITAIS 
LANÇADOS EM REDE

APRENDA E EMPREENDA

COWORKING
É um espaço onde várias empresas e freelancers
compartilham o mesmo ambiente de trabalho e
ideias, dividindo entre si as despesas gerais e os
locais de área comum. Além disso, funcionam como
espaços colaborativos.

VALIDAÇÃO
A validação é um ato de testar suas hipóteses para
comprovar tudo que é necessário para o sucesso
de seu negócio. A validação é realizada a partir
dos empreendedores com seus potenciais clientes.
É fundamental para novos negócios. Entender a
necessidade de um mercado, antes de tentar
atendê-lo, é muito importante para que sua
estratégia alcance o sucesso. E é por isso que essa
etapa é tão essencial para seu negócio.
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Para gerir uma equipe é preciso se 

conectar. Afinal, estamos falando 

de pessoas e não de máquinas.

A criação de uma equipe faz com 

que as pessoas se sintam mais 

importantes e necessárias.
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REESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DE CURSO DE PRÉ INCUBAÇÃO   

RADIX NEWS

Devido a COVID-19, muitas atividades foram suspensas de serem realizadas presencialmente. E com nossas
capacitações não foi diferente. Tivemos que reestruturar toda a matriz curricular do curso para poder atender
esta demanda, o que nos fez partir para aulas totalmente online (gravadas ou ao Vivo). Com aulas pelo Moodle
e Plataforma Dream Shaper – EDP. Foi um grande desafio, porém com toda a equipe do Núcleo Incubador,
parceiro e servidores do Ifes, conseguimos realizar nosso curso e, dele, receber nosso segundo Incubado.

“Não deixe o barulho da opinião 

dos outros abafar sua voz interior.” 

– Steve Jobs

Saber lidar com as emoções é 

fundamental para o seu sucesso e 

sua saúde mental.

Ao final da Pré Incubação, detectamos a necessidade que os empreendedores apresentavam de 
continuar trabalhando em suas ideias. Dessa forma, Zâmora e a professora Adriane idealizaram o 

projeto Adotando um Empreendedor, que uniu empreendedores e alunos; o resultado foi a elaboração 
de um Plano de Negócio e um Plano Estratégico para cada empreendimento. Ao todo, foram 6 (seis) 

empreendimentos. No evento de encerramento do projeto Adotando um Empreendedor, os alunos 
apresentaram suas orientações e o resultado que elas poderão gerar aos empreendimentos. O objetivo é 
atrair empresas públicas, particulares, associações e/ou cooperativas, com ou sem fins lucrativos, que 

tenham interesse em serem atendidas gratuitamente por meio dos projetos ou ações do Núcleo 
Incubador. Cadastre-se aqui: https://forms.gle/Udx9TiLA96qoLbsEA

PROJETO ADOTANDO UM EMPREENDEDOR
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EMPREENDEDORES ADOTADOS



ATENDIMENTO SOBRE 

PROPRIEDADE INTELECTUAL

O núcleo Incubador do Ifes Campus Venda Nova do
Imigrante atua em rede, sendo que tal atuação está
embasada na metodologia CERNE, criada pela
Associação Nacional de Entidades Promotoras de
Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC.
Para atendimento às exigências desta metodologia e
conseguir a certificação para a Incubadora, a
Agência de Inovação do Ifes – AGIFES criou
procedimentos padrão para a alimentação de dados
que a Anprotec necessita ao sermos avaliados.
Diante disso, os formulários foram elaborados e
estamos na etapa de implementação destes processos
em cada núcleo.

CERNE
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Foi feito atendimento sobre Propriedade Intelectual
junto à representante da Agifes para empresas e
projetos Incubados. No decorrer de nossas
atividades, surgiu a demanda de atendimento para
tratarmos sobre propriedade intelectual. A Agifes
tem grandes profissionais nessa área, o que nos
ajudou neste atendimento. Assim, foram sanadas
todas as dúvidas sobre patente, marca e outros
tipos de registros.

Empreender é uma atitude de 

muita realização e de crescimento 

profissional.

Com o empreendedorismo você 

vai se autoconhecer e ver que é 

capaz de aprender, vai evoluir.

APRENDA E EMPREENDA

Lembre-se que empreender não é uma simples
decisão de mudança de emprego, mas sim a mudança
de um estilo de vida. Dificuldades virão, mas nunca
esqueça daquele ditado “mar calmo não faz bom
marinheiro”. Esteja aberto às adversidades e você
verá que o empreendedorismo pode oferecer a você
uma das mais imersivas e ricas experiências de
aprendizado profissional. A crise do coronavírus veio
para mostrar que a adaptação e a capacidade de dar
respostas rápidas aos problemas é característica
essencial para a sobrevivência dos empreendedores.
Que tal exercitar a sua capacidade de adaptabilidade?

incubadora.vni@gmail.com @incubadora.vni

incubadora.vni@ifes.edu.br (28) 3546-8631

CONTATOS Núcleo Incubador -

Radix, do Ifes Campus -

Venda Nova do 

Imigrante.
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PROJETO 

REMODELANDO NEGÓCIOS

Fomos convidados a participar desta feira com
alguma ação e, para tanto, elaboramos a mesa
redonda do Núcleo Incubador – Radix, com o tema:
A inovação empreendedora em prol da
sustentabilidade econômica.
Nela, foi discutido sobre os desafios da inovação e
sua importância a fim de criar uma sustentabilidade
econômica para os novos negócios. Tivemos a
apresentação das startups das áreas do turismo –
cosméticos – educação – tecnologia que utilizaram a
inovação como base para sua criação. O evento
aconteceu no dia 05/08/2021, 18:30 – 19:30.
Convidados: Marcela Ferreira Paes – Coord. Núcleo
Incubador de Vila Velha e Leandro Vianna Silva
Souza – Coordenador da Agifes - Ifes
Mediadora: Zâmora Cristina dos Santos

PARTICIPAÇÃO NA FECITAC 
COM MESA REDONDA 
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A metodologia do projeto consiste em trabalhar em
etapas para reformular o modelo de negócio
(Business Model Canvas) de 5 empresas que foram
afetadas pela pandemia. Este é um projeto com
fomento para pagamento de bolsas de estudantes
do Ensino Médio e Superior. Empresas atendidas:
Seleção Café do Mario – Pousada Toneli –
Associação da Feira do Município – Socol da Dona
Deolinda – Cervejaria Grecco. Serão necessárias 4
(quatro) etapas, desenvolvidas durante 6 (seis)
meses, para o alcance do objetivo proposto de
assessorar na análise e remodelagem dos modelos
de negócios, tendo como foco a inovação das
empresas participantes.

A curiosidade é uma das principais 

competências dos 

empreendedores e executivos!

É válido investir na automação de 

processos para que a burocracia 

seja melhor acompanhada. 
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PROCESSO DE INCUBAÇÃO.

Neste ano, temos no Núcleo Incubador duas
empresas participando de nossa metodologia de
incubação, a SubHike Brasil e App Me leva Venda
Nova, ambas nas áreas de turismo e tecnologia. Os
contratos foram assinados e este foi um passo
muito importante para o Núcleo, visto que são os
primeiros incubados. Por serem os primeiros
incubados, nos foi dada a oportunidade única de
conhecermos os processos de incubação, que
nestes foram os pioneiros da implementação da
metodologia CERNE no núcleo incubador do Ifes
de Venda Nova do Imigrante.

A curiosidade é o combustível que 

transporta o empreendedor para a 

fonte de riqueza: a informação!

Se manter atualizado e atento a 

novas oportunidades de negócios 

e informações úteis é excelente!
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Os editais lançados em rede de Núcleos
Incubadores, sendo este um de nossos grandes
desafios, visto que a Incubadora possui 11 Núcleos
Incubadores atuando no estado e cada um com sua
particularidade de áreas de atuação. Mas com muita
dedicação e empenho o resultado foi muito
satisfatório e para o Núcleo de Venda Nova tivemos
o primeiro incubado na modalidade não residente. E
neste ano de 2021, após superação destes desafios,
foi lançado o segundo edital que nos proporcionou
nosso segundo Incubado na modalidade não
residente.

PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS 
DE INCUBAÇÃO

Elaine Silva do Carmo - Redação

Camilo Lima Jardim - Edição

Izadora Pedruzzi - Revisão

Zâmora Cristina dos Santos -

Coordenadora do Núcleo

EQUIPE EDITORIAL


