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Este portfólio tem como objetivo apresentar as ações que visam apoiar os
empreendedores do Ecossistema Itajubá HardTech no desenvolvimento de seus
negócios, em qualquer nível de maturidade ou eixo de desenvolvimento. 

Na primeira sessão do portfólio você encontrará os temas que podem ser discutidos
em seus respectivos eixos de desenvolvimento. Em seguida, na segunda sessão você
encontrará os tipos de serviços que podem ser realizados para lhe ajudar no tema
escolhido. E por fim, na terceira sessão você encontra materiais extras que são de
parceiros do ecossistema.

Esses serviços são executados pela equipe da INCIT e seus parceiros e devem ser
agendados com a secretaria da incubadora.

Olá,



Desenvolvimento de Produtos

Propriedade Intelectual

Metodologias Ágeis

Gestão de Projetos 

Design Thinking

Design Sprint

Gerenciamento de Processos

EIXO TECNOLOGIA

Experiência do Usuário

Controle de Qualidade

Prototipagem

UX Design

Inovação

MVP

TEMAS:



EIXO MERCADO

Identidade Visual

Marketing Digital

Planejamento de Marketing

Gerenciamento de Canais

Gerenciamento de vendas

Formação de Preço de Venda

Funil de Vendas

Validação de Clientes

Inteligência competitiva

TEMAS:



Captação de Recursos

Gestão Financeira

Investor Pitch

Negociação com Investidores

Acesso a Crédito

Indicadores financeiros

Growth hacking

Precificação 

Valuation 

EIXO CAPITAL

TEMAS:



Regimes Tributários

Sociedades Empresariais

OKR

Planos de Negócios

EVTEC

Formação de Times

Retenção de Talentos

Objetivos e Metas

EIXO GESTÃO

Ferramentas de Modelagem de Negócios

Planejamento Estratégico

Elaboração de Contratos

Gestão da Inovação

Aspectos Jurídicos

Métricas e indicadores

TRM (Tecnology Road Map)

TEMAS:



Comportamento Empreendedor

Administração de Tempo

Técnicas de Negociação

Inteligência Emocional

Oficina de Pitch

Criatividade

Liderança

Oratória

EIXO EMPREENDEDOR

TEMAS:



Mentorias; Assessorias; Consultorias; 
Qualificações;
Rodadas de negócios; 
Articulação de contatos para captação de recursos e geração de negócios; 
Orientação para elaboração de projetos para captação de recursos; 
Visitas técnicas;
Acesso a laboratórios e equipamentos de Instituições parceiras; 
Acesso a Redes Metropolitanas; 
Viabilização da participação em eventos empresariais e programas de
empreendedorismo e inovação; 
Conexão startup x indústria e Parque Tecnológico; 
CV P&D&I utilizando recursos de leis de incentivo; 
Internacionalização.

TIPOS DE SERVIÇOS



As mentorias, assessorias e consultorias são orientações para o crescimento das startups
apoiadas pela incubadora. Para tal, é necessário agendar um horário com os funcionários
da INCIT.

MENTORIAS, ASSESSORIAS E CONSULTORIAS

QUALIFICAÇÕES

Ações de qualificação são as palestras, os talks, os workshops, as oficinas e os cursos.

A HardWeek, por exemplo, é uma semana que ocorre todo mês, com objetivo de ofertar
conteúdos e atividades para todo o Ecossistema Itajubá HardTech.



As Rodadas de Negócios são eventos empresariais organizados pelo SEBRAE-MG, em
parceria com a INOVAI, para promover o encontro entre compradores e vendedores para
gerar negócios. 

RODADAS DE NEGÓCIOS

A articulação de contatos para captação de recursos e geração de negócios é um serviço
para auxiliar nas estratégias e processos que levantem e mobilizem recursos de forma
eficiente para gerar sustentabilidade financeira. 

CONTATOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E
GERAÇÃO DE NEGÓCIOS



ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

A orientação para elaboração de projetos para captação de recursos é um serviço ofertado
para mapear e ensinar os principais comportamentos e atitudes que captam recursos, 
 planejando fontes e abordagens, além de estratégias comerciais e de marketing.

VISITAS TÉCNICAS

As visitas técnicas são eventos com principal objetivo de outras instituições conhecerem o
modelo de governança da INOVAI e fazer o benchmarking das práticas que podem ser
replicadas em seus estabelecimentos, além da troca de experiências.



ACESSO A LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS
DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

O acesso a laboratórios e equipamentos de instituições parceiras é uma forma das
startups utilizarem, quando necessário, um local de pesquisa para seus serviços. Para tal, é
necessário fazer um pedido na INCIT, para que ocorra um acordo de agendamento com a
instituição requerida.

ACESSO A REDES METROPOLITANAS

O acesso a redes metropolitanas é um serviço de uso da rede LoRa para pesquisas, por
meio de um programa de cooperação e intercâmbio, visando a promoção do ecossistema
de desenvolvimento de aplicações e soluções para IoT que utilizarão a infraestrutura de
Rede LoRa da ATC.



VIABILIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
EMPRESARIAIS E PROGRAMAS DE
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

A participação em eventos empresariais e programas de empreendedorismo e inovação é
uma ação para promover, apresentar e discutir assuntos que levem ao enriquecimento e
desenvolvimento dos participantes, ao informar, instruir, motivar e capacitar os mesmos.

CONEXÃO STARTUP X INDÚSTRIA

A Conexão de Startups x Indústrias é uma forma de criar uma rede de apoio, para que as
startups e indústrias se desenvolvam, troquem experiências e conhecimentos, e criem
soluções inovadoras e aplicações de tecnologia em processos. Será fomentado através do 
 INOVAI tech que é o centro de desenvolvimento tecnológico da INOVAI.



CV P&D&I UTILIZANDO RECURSOS DE LEIS DE
INCENTIVO

A CV P&D&I utilizando recursos de leis de incentivo é um plano que sistematiza diversas
ações a serem tomadas para que você conquiste objetivos por meio dos recursos
concedidos pela lei do incentivo fiscal.

CONEXÃO COM PARQUE TECNOLÓGICO

A conexão com o parque tecnológico é uma forma de apoio para o recebimento de
empreendimentos nas áreas das tecnologias sustentáveis, promovendo pesquisa, inovação
e a transferência de conhecimento por meio da cooperação entre instituições de pesquisa,
universidades e empresas.



INTERNACIONALIZAÇÃO

A internacionalização é uma forma de ampliar a atuação das startups no mercado
internacional, tornando os produtos e serviços adequados   para em diferentes mercados.
Dessa forma, é possível alcançar novos mercados, adquirir know-how de parceiros,
diversificar o risco da empresa e reduzir a carga tributária.



Acesse o link abaixo:

https://drive.google.com/file

REDE DE MENTORES ECOSSISTEMA
ITAJUBÁ HARDTECH

https://drive.google.com/file/d/1MtFPnPOyGIi25oNVLiH-Ka8KWX9FnoM0/view?usp=sharing


Acesse o link abaixo:

https://drive.google.com/file

REDE DE MENTORES LIGA VENTURES 

https://drive.google.com/file/d/1oonsO93vnNV2_uvYkyft_2K5s8UQ1d5v/view?usp=sharing


Acesse o link abaixo:

https://drive.google.com/file

BENEFÍCIOS ÀS STARTUPS ATRAVÉS DE
PARCEIROS - ACIEI

https://drive.google.com/file/d/1-ljvFIAXEVK0_OXD3yH_tas4dhrlenMJ/view?usp=sharing


Acesse o link abaixo:

https://drive.google.com/file

https://drive.google.com/file2

BENEFÍCIOS ÀS STARTUPS ATRAVÉS DE
PARCEIROS - CDL

https://drive.google.com/file/d/1qQrGaSYOHuYcySIESb6vAf-xwriLBxV1/view
https://drive.google.com/file/d/1kUGta4_XrswUSRk8FtotgOO5_LRFEMZV/view


Acesse o link abaixo:

https://drive.google.com/file

BENEFÍCIOS ÀS STARTUPS ATRAVÉS DE
PARCEIROS - SIMMMEI

https://drive.google.com/file/d/1J1RtPFKlDhKxy-vxe2tnKyBzYYB5m7JR/view


Acesse o link abaixo:

https://abstartups.com.br

BENEFÍCIOS ÀS STARTUPS ATRAVÉS DE
PARCEIROS - ABSTARTUPS

https://abstartups.com.br/planos/


Acesse o link abaixo:

https://anprotec.org.br

CONEXÃO COM HUBS DE INOVAÇÃO
PARCEIROS - ANPROTEC

https://anprotec.org.br/site/oportunidades/


Acesse o link abaixo:

https://liga.ventures/engajar/

https://liga.ventures/startups/

https://ligamatch.com.br/

CONEXÃO COM HUBS DE INOVAÇÃO
PARCEIROS - LIGA VENTURES

https://liga.ventures/como-se-engajar/
https://liga.ventures/startups/
https://ligamatch.com.br/


Acesse o link abaixo:

https://sc.acate.com.br/linkl

ab-todos-desafios-abertos

CONEXÃO COM HUBS DE INOVAÇÃO
PARCEIROS - LINKLAB ACATE

https://sc.acate.com.br/linklab-todos-desafios-abertos


Acesse o link abaixo:

https://university.br.rockcontent.com/

CONEXÃO COM HUBS DE INOVAÇÃO
PARCEIROS - ROCKCONTENT

https://university.br.rockcontent.com/


Acesse o link abaixo:

https://endeavor.org.br/

https://endeavor.org.br/capital/

https://endeavor.org.br/scaleup/

CONEXÃO COM HUBS DE INOVAÇÃO
PARCEIROS - ENDEVOR

https://endeavor.org.br/inovacao-aberta/
https://endeavor.org.br/capital/
https://endeavor.org.br/scaleup/?utm_source=menu-site&utm_medium=referencia&utm_campaign=menu-dropdown


incit@incit.com.br

+55 (35) 3629-1700

Av BPS, 1303 – Campus Unifei – Prédio J3, Itajubá – MG

INFORMAÇÕES DE CONTATO


