CENTRO DE INOVAÇÃO
NORBERTO FRAHM HÁ
DOIS ANOS CRIANDO E
MODIFICANDO O
ECOSSISTEMA DE
INOVAÇÃO NO ALTO VALE
DO ITAJAÍ

O CINF é um ambiente para promover e
dar suporte ao empreendedorismo
inovador, ajudando a criar e expandir
negócios inovadores. Cumprindo seu
propósito de impulsionar a cultura
inovadora, através da união de esforços,
gerando resultados e o desenvolvimento
no Alto Vale do Itajaí. Com o mesmo
objetivo, diversas entidades já estão
instaladas no CINF e, em breve, a família
da inovação vai crescer.
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O Cinf é feito de pessoas que
voluntariamente desejam impulsionar a
cultura inovadora e alavancar a economia no
Alto Vale do Itaiaí. E, para desenvolvermos
nosso propósito e alcançarmos objetivos em
comum, estas pessoas foram divididas em
Grupos de Trabalhos que atuam nas
seguintes frentes:
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GT GOVERNANÇA
Estimular e fortalecer a
cultura de Inovação. Ouvir as
demandas e necessidades do
Alto Vale e articular, entre os
atores do ecossistema,
soluções para o
desenvolvimento regional.

GT TALENTOS

GT INFORMAÇÃO

Fomentar a educação
empreendedora e inovadora
através das escolas e
universidades, alavancar o
investimento em capital
humano através da criação de
mercado de trabalho que atrai,
forma e retém pessoas com
diversas habilidades e
experiências.

Criar espaços, conscientizar
a imprensa, construir redes
com mentores e ligar
acadêmicos e pesquisadores
com as empresas. Identificar
pessoas, empresas, eventos,
startups e locais que
incentivam a inovação para
que fortaleçam e
disseminem ecossistema de
inovação do Alto Vale.

OBJETIVOS GERAIS DO CINF

Contribuir com a orquestração do ecossistema regional de inovação, facilitando as
inter-relações entre os diferentes atores;
Auxiliar empreendedores na aplicação e utilização de soluções inovadoras através
da difusão de conhecimento;
Estimular o surgimento e o desenvolvimento de projetos inovadores através de
múltiplas ações;
Auxiliar na construção de um ambiente favorável à permanência de talentos;
Colaborar para o desenvolvimento de políticas para que os empreendedores possam
ter acesso à capital para financiamento dos seus negócios;
Prospectar atração e aplicação de investimentos para o desenvolvimento econômico
e social, regional e estadual;
Estimular o processo de especialização inteligente;
Auxiliar os projetos regionais no processo de internacionalização;
Contribuir com soluções voltadas ao desenvolvimento urbano;
Desenvolver ações e projetos inclusivos em prol da comunidade do Alto Vale do
Itajaí.

SERVIÇOS E AÇÕES
Muita coisa aconteceu durante esses dois anos do CINF. Algumas são ações
pontuais, eventos que ficaram na memória e outras são constantes e vieram para
ficar. Confira a lista de ações e serviços oferecidos pelo CINF:
CAPIWORKING

INCUBADORA DE

ESCRITÓRIO DE PROJETOS

O Coworking do CINF é um espaço de

EMPRESAS

Tem objetivo de orientar e assessorar

trabalho compartilhado. Um escritório
completo com infraestrutura criativa e
valores acessíveis.

POLO DO PROGRAMA
NASCER
Programa de pré-incubação, voltado
para quem tem uma ideia de negócio
e deseja transformar em Cnpj.
Realizado por meio da Fapesc e o
Sebrae/SC.

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
Divulgação de cases de

Abriga organizações em estágios
iniciais de desenvolvimento e fornece
estrutura capaz de estimular o
amadurecimento e a expansão das
mesmas

MAPEAMENTO DO
ECOSSISTEMA
Mapeamento do ecossistema regional

ecossistema regional. Colunas com
especialistas

EVENTOS
Realização de eventos que incentivam

o ecossistema catarinense de inovação.

VISITAÇÃO
As instituições presentes no CINF
recebem visitas, individuais ou em
grupos, conforme agendamento. O
CINF fica aberto para visitação externa
todo último domingo do mês para
atividades ao ar livre.

incubação, aceleração e parcerias.
Além de divulgar editais e
oportunidades em vigência.

LOCAÇÃO DE SALAS
Locação de salas e auditórios para
eventos de diferentes portes.

AGENDA DO ECOSSISTEMA

universidades, infraestrutura, entre

Agenda de eventos de

outros elementos que abrangem o

empreendedorismo mapeados e

ecossistema de Ciência, Tecnologia e

divulgados do ecossistema regional.

Inovação.

MENTORIAS
Banco de Mentores com expertise e
experiência em diversas áreas de
atuação. Dispostos a auxiliar,
gratuitamente, diferentes tipos de
negócios.

a cultura de inovação,
empreendedorismo e tecnologia para

projetos em editais de fomento,

de inovação: instituições, empresas,

empreendedorismo e inovação no Alto
Vale do Itajaí. Informativo semanal do

durante a submissão de propostas e

ESPAÇOS CULTURAIS
Museu da Madeira, Teatro embaixo da
Ponte e Reserva Indígena.

NETWORKING
Possibilidade de contato com
diferentes profissionais e instituições.

ATIVAÇÃO DO
ECOSSISTEMA
O Centro de Inovação Norberto Frahm (CINF) é um ambiente para promover
e dar suporte ao empreendedorismo inovador, ajudando a criar e expandir
negócios inovadores. Cumprindo seu propósito de impulsionar a cultura
inovadora, através da união de esforços, gerando resultados e o
desenvolvimento no Alto Vale do Itajaí.

Missões do CINF
Ativar o
ecossistema
de inovação

Criar cultura
inovadora e
empreendedora

Gerar e
escalar
negócios
inovadores

Ajudar as
empresas
estabelecidas
a inovar

Com objetivos similares, diversas entidades já estão instaladas no Cinf.

Acesse o site do Cinf e
confira acompanhe as
ações do ecossistema:
Desafio:
Encurtar distâncias entre
Pessoas com ideias
Pessoas com talento
Pessoas com capital

O nome do CI do Alto vale é um
reconhecimento a Norberto
Frahm, empresário riosulense,
que tinha uma essência
visionária, criativa e
empreendedora que se dedicou
ao progresso da região.

PACTO PELA

INOVAÇÃO
ALTO VALE DO ITAJAÍ
Mais de 60 entidades aderiram ao Pacto
Pela Inovação no Alto Vale do Itajaí
realizado no mês de outubro de 2021.
Reuniram-se no Centro de Inovação
Norberto Frahm diversos representantes
regionais que promovem ou apoiam a
ciência, a tecnologia, a inovação, o
empreendedorismo e a educação.
O pacto pela inovação é a formalização do
propósito do ecossistema de inovação do
Alto Vale do Itajaí que visa impulsionar a
cultura inovadora e empreendedora por
meio da união de esforços, gerando
resultados e o desenvolvimento da região.

Cada setor e entidade pactuada define
onde e como pode contribuir, de acordo
com
suas
possibilidades
e
especialidades. Além de participar das
ações do ecossistema, informar sobre
eventos
e
notícias
para
ampla
divulgação.

O Pacto pela Inovação é um movimento
vivo e contínuo e as empresas e
instituições que não puderam estar
presentes, mas tem interesse em fazer
parte do movimento podem entrar em
contato com o CINF pelo email
contato@cinf.com.br para para tal.
As
empresas
que
aderiram
ao
movimento serão contadas em breve
para iniciar os próximos movimentos em
prol ao desenvolvimento econômico
regional.

Confira a lista com os nomes
das
empresas pactuadas e os documentos e
ações do Pacto pela Inovação acessando
o site cinf.com.br/planodeacao/

O FUTURO...

Projeto de Ampliação e melhorias do CINF
Na inovação tem espaço para todos e
todas e aqui no CINF não é diferente.
Vivendo e sentido que cada vez mais
pessoas se aproximam e necessitam da
busca pelo novo, o CINF será ampliado.
Com melhorias que complementam o
já existente, Um projeto ousado,
moderno,
inicialmente
com
três
andares, mas com a possibilidade de
subir mais três. A obra deve iniciar ainda
em 2021.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
O CI não é apenas um prédio que tem
serviços para ajudar empreendedores a
criar negócios. Mas está ligado ao
desenvolvimento de uma verdadeira
cultura de inovação capaz de favorecer
a geração sistêmica de negócios
inovadores com alto potencial de
crescimento e ampliar os níveis de
inovação nas empresas já estabelecidas.
Nosso espaço físico está localizado em
Rio do Sul, mas nossas ações visam o
desenvolvimento regional, valorizando
cada
município
em
suas
particularidades.
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