
Incubadora de Negócios da ESPM-SUL já apresenta resultados no mercado 
 
Empresas incubadas se consolidam e emergem capacitadas para empreender com 
sustentabilidade e prosperar com a expertise adquirida. 
 
Com apenas três anos de existência, a Incubadora de Negócios da ESPM-SUL já está operando 
a pleno vapor e colhendo os frutos da combinação de inovação e empreendedorismo. O 
modelo foi desenvolvido para fomentar negócios inovadores e criativos, de forma sustentável e 
competitiva, a partir de projetos dos próprios alunos e que possam ser inseridos no mercado 
de forma sustentável. Oferece suporte, infraestrutura  e acompanhamento na implementação 
e gestão dos empreendimentos, com apoio de profissionais especializados na área. 
 
“Nosso objetivo é fomentar o empreendedorismo, que está dentro do DNA da ESPM e também 
a inovação empreendedora, já que temos alunos extremamente capacitados e reconhecidos no 
mercado”, destaca o coordenador da Incubadora de Negócios da ESPM-Sul, Marcello Noetzold 
Mafaldo. 
 
Localizada na sede da instituição, em Porto Alegre, desde sua criação, mais de 80 projetos 
foram inscritos. Sendo que 11 deles acabaram selecionados para incubação, com período de 
duração de dois anos. Tempo suficiente para garantir o fortalecimento e a sobrevivência do 
negócio no mercado, já que mais da metade das micro, pequenas e médias empresas fecha as 
portas até o terceiro ano de vida, segundo dados do SEBRAE. 
 
Atualmente, cinco empresas estão incubadas, são elas: Aulalivre.net, a Celente Sports 
Management, a Into Web, agência de marketing digital full servisse, a plataforma multimídia 
“Mulheres que Valem a Pena”, e a Hectare Agronegócios, agência de negócios focada no 
segmento. 
 
As três primeiras, nos segmentos de ensino à distância, gestão esportiva e marketing digital, 
já estão consolidadas no mercado. 
 
O portal de cursos com produção própria de conteúdos, Aulalivre.net,  busca democratizar a 
educação por meio do livre acesso a aulas de qualidade, distribuídas gratuitamente através da 
internet e em diversas mídias sociais. Para isso, adotou um sistema baseado na combinação de 
diferentes recursos didáticos, como videoaulas, exercícios online e banco de provas. O acesso 
ao portal e a todo seu conteúdo é 100% gratuito. Incubados há apenas três meses, já 
lançaram o primeiro curso de “Revisão para Vestibular e Enem” que conta com mais de 10 mil 
inscritos. O portal tem uma média de acesso de 38 mil pessoas por mês e um número total até 
o momento de 120 mil acessos. Como é uma empresa social, está buscando patrocinadores 
para os cursos. 
 
A Celente Sports Management, por exemplo, que atua na área de gestão esportiva, foi uma 
das primeiras empresas a receberem a concessão de recursos do *Pró-Esporte Estadual. Com 
isso, obteve a Carta de Captação para atuar junto ao Projeto de Judô da Sociedade de 
Ginástica de Porto Alegre (SOGIPA). 
 
Já a Into Web é uma agência que analisa tendências de comportamento e consumo dos 
usuários digitais, desenvolvendo soluções comerciais e eliminando distâncias através da 
comunicação, o que tem gerado bons resultados. A Into Web já conta com um vasto portfólio 
de desenvolvimento de sites para empresas como Picorrucho - Moda infantil e Enxovais - , e 
ABIC - Cursos e Intercâmbio no Exterior. Outro aspecto, é que algumas vezes as empresas 
incubadas acabam fazendo negócios entre si, como por exemplo, o site do Aulalivre.net que foi 
desenvolvido pela própria Into Web. 
 
As empresas estão presentes na Incubadora desde Abril de 2012, sendo que de Abril a 
Outubro foi o período de Pré-Incubação, depois disso, tornaram-se empresas incubadas. 
 
Outros 20 projetos, em diferentes áreas, como fotografia, modelagem de marca e criação de 
franquias, desenvolvimento de ferramentas para web, internacionalização de empresas, entre 
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outras, já estão pré-incubados pelo período de seis meses para elaboração do plano de 
negócios e processo de seleção. 
 
Como funciona – O aluno apresenta sua ideia de negócio que é avaliada por uma banca de 
professores. Se julgarem que a proposta é boa, criativa e tem potencial acontece a primeira 
fase do processo seletivo - a pré-incubação - com duração de seis meses e elaboração de um 
plano de negócios. 
 
Depois disso, o projeto é apresentado para uma banca, dessa vez composta por profissionais 
de mercado, de diferentes áreas, que irão avaliar se existe viabilidade para a incubação, com 
duração de dois anos. Durante esse período, professores, colaboradores e profissionais 
prestam uma assessoria em vários níveis - empresarial, administrativo, de relações 
internacionais, comunicação e marketing, acompanhando e orientando todos os movimentos, 
evolução e resultados do negócio. 
 
 *Lei de Incentivo ao Esporte que estabelece a aplicação de recursos financeiros em projetos 
de fomento a práticas esportivas e ao desenvolvimento do esporte em suas diversas 
modalidades. Os recursos são provenientes de até 0,5% do ICMS a pagar por empresas. 
 
Fonte: Portal da Propaganda. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/34025-incubadora-
de-negocios-da-espm-sul-ja-apresenta-resultados-no-mercado>. Acesso em: 4 fev. 
2013. 
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