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TRANSFORMAÇÃO 
Um ecossistema    

DIGITAL 

Empreendedor para    





O CESAR foi criado em 1996
Instituto de Inovação
Privado, sem fins lucrativos
Dentro do CIn/UFPE
Foco em Engenharia,
Educação e Empreendedorismo

Há 22 anos:



O cenário em 
1990...



● Com a proliferação dos micros, surgem diversas 
empresas de serviços de software.

● Banorte continua sendo a principal formadora de 
profissionais de TI. 

● Curso de Ciência da Computação da UFPE passa a ter uma 
procura muito grande, sendo o de maior procura no 
Vestibular.

● Unicap já possui um curso de Ciência da Computação de 
bom nível.

● A partir de 1995, entra em operação a internet comercial 
no Brasil. 



1996 – A fundação
• Em 1993, o Banco Nacional contrata quase toda a turma que 

se forma na UFPE.

• DI-UFPE não dispõe de recursos financeiros para sua 
auto-sustentação.

• Softex Nacional promove o empreendedorismo e o DI-UFPE 
cria o Recife Beat, pré-incubadora de empresas de base 
tecnológica.

• DI-UFPE tem dificuldade de interagir com o mercado.

• O CESAR nasce para suprir essas deficiências.



Razões da Criação
● Prover recursos financeiros que viabilizem a  auto-sustentação 

do CIn-UFPE;

● Profissionalizar o relacionamento entre academia e mercado;

● Promover o empreendedorismo, através da formação de 
empreendedores e criação de empresas de base tecnológica;

● Criar mecanismos de atração e retenção de capital humano 
qualificado para a região.



Modelo de Negócios
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Nosso Grande Problema



2000 – Nasce o Porto Digital

● Em 1999, o Opportunity investe num projeto de pesquisa do 
DI-UFPE, nascendo o Radix, empresa incubada no CESAR.

● O Governo de Pernambuco e o DI-UFPE tiram do papel o 
projeto de cluster de empresas de TI e lançam o Porto Digital 
com recursos da privatização da Celpe. 

● Objetivo é ser um Vale do Silício brasileiro.

● Primeira fase do Porto Digital é focada na atração de 
empresas locais, nacionais e globais.

● Segunda fase é focada na internacionalização das empresas.



[-] Fatores Negativos

● Crise dos anos 90, forte decadência da 
cidade.

● Brain drain (para São Paulo, Rio de 
Janeiro e exterior).

● Mindset convencional das lideranças 
(foco na indústria, comércio e turismo).

● Baixa disponibilidade de espaço urbano, 
exigido por atividades tradicionais que 
são intensivas  em espaço físico:

[apenas 250 km² / 1.6 milhões de 
habitantes]



         

● Excelência universitária em 
Informática e Ciência da 
Computação.

● Capacidade empresarial e potencial 
para serviços modernos.

● Políticas públicas voltadas para 
serviços intensivos em TIC.

[+] Fatores Positivos



Papel do CESAR no Porto Digital

• Principal âncora do Porto Digital.

• Principal incubadora de empresas de base tecnológica da região.

• Uma das principais instituições de inovação, P&D nacionais em TI.

    Garantir o relacionamento 
do CIn-UFPE 
com o mercado.



Re-leitura em 
2018...

Uma 





Um parque tecnológico 
urbano e aberto, 
fundado em 2000.

O QUE É?



Criar um cluster global de 
desenvolvimento tecnológico e 
inovação em TIC e Economia Criativa. 

Regenerar o tecido urbano histórico 
vazio e degradado. 

PROPÓSITO



Inovação e empreendedorismo como 
base para o desenvolvimento. Interação 
entre governo-universidade-mercado 
para gerar dinâmicas mais inovadoras 
e produtivas e uma governança sólida. 

MODELO 
CONCEITUAL
Sistemas Locais de Inovação 
+ Hélice Tripla



Desenvolver um projeto global de 
inovação e empreendedorismo em 
uma região periférica de um país 
periférico.

O DESAFIO



O LUGAR 
Armazém da 
Criatividade 

de Caruaru

Expansão para o interior do 
estado com o Armazém da 
Criatividade de Caruaru 

ZP01: Zona Primária 01 - Ilha do Recife
ZS01: Zona Secundária 01 - Santo Amaro
ZS02: Zona Secundária 02 - St. 
Antônio/S.José

CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DO RECIFE (171HA)





300 empresas e 
organizações

+800 empreendedores 

+8.000 colaboradores 

+R$ 1,6 bilhão 

Área de Ocupação: 171 ha 
Área reformada: 84 mil m2 
(+ 20 mil m2 em reforma)

EVOLUÇÃO
(2000-2018)



    EMPRESAS E INSTITUIÇÕES
      EVOLUÇÃO 2000-2018

Atuação

Porte 



Principais Instituições de P&D

Funcionários: +500 / Faturamento: +100 milhões

Funcionários: 51 / Faturamento: R$ 11 milhões

Docentes: +80 doutores / 50 funcionários / 2.000 alunos

24 pesquisadores / R$ 23,5 milhões em projetos
e R$ 50 milhões para investimento

Funcionários: 75 / 1º centro de Desenvolvimento de Software na 
América Latina



TI em Pernambuco Hoje
● 43 instituições de ensino superior com cursos na área de 

Tecnologia da Informação (147 cursos em EAD).

● CIn-UFPE é um dos 5 principais centros acadêmicos em TIC da 
América Latina, com mais de 90 PhD.

●  ~30% dos pesquisadores da Região Nordeste.

● CESAR como melhor instituição de P&D em 2004 e 2010 (prêmio 
Finep).



Reconhecimentos



Jerome S. Engel 
U.C. Berkeley



HOJE...

O AMBIENTE DE 
EMPREENDEDORISMO 



Ao chegar a 20% da 
receita num mercado,

O digital provoca uma ruptura; a 
partir daí, se você não estiver 

[razoavelmente] digital, já era.

Paul Proctor, VP, GARTNER. CIO, SET/18:bit.ly/2x0vkvs.



O DESAFIO 
[DIGITAL] ? 



Centro de Gravidade do 

Startups e  Empreendedores
[Porque eles criam exponencialmente mais 

valor do que qualquer outro grupo em termos 
de empregos e receitas. 

Porto Digital



Distribuição de redes
Paul Baran, 1964

Rede 
Centralizada

Rede 
Descentralizada

Rede 
Distribuída INFOLIDE. SP/BR/Fabio Sierra



72 Empreendimentos 

Incubados  

35 Graduados (19 em TIC, 

09 em EC e 7 no AC)

12 Empreendimentos em 

Incubação (12 em Recife)

INCUBAÇÃO



Startup Next

STARTUP WEEKENDS
FORMAÇÃO Projetão

Mind the bizz
Empresa Jr10

Startup Weekends realizados nos 
últimos 12 meses em Pernambuco

+ 750
Participantes em SWs Recife, 
Sertão, Petrolina, Caruaru, 
Youth, Uni UFPE, Women, 
Education e Change Makers no 
total de...



Conecta La
COWORKINGS E 
MAKERSPACES
Orbe
Impact hub

Nós coworking

L.o.u.co
Fab Lab
Coworking Pitch e Jump



STARTUP BRASIL
INVESTIMENTOS

ikewaicriatec
triaxis

14 Startups de PE
Investidas em até R$ 200 mil 
cada pelo Programa Startup Brasil

R$ 15 mi
Em 7 empresas de PE 
investidas pelo Criatec 1 e 2



2016



2017



Nossa missão é identificar, 
potencializar e concretizar 
oportunidades de transformação das 
organizações e da vida das pessoas.



Mudança de Mindset

EXPERIMENTAÇÃO OTIMIZAÇÃO

APRENDIZADO REPETIÇÃO



Mudança de Mindset

EXPERIMENTAÇÃO OTIMIZAÇÃO

APRENDIZADO REPETIÇÃO

A formação que é 
oferecida hoje



Formação de Líderes 
Empreendedores e Inovadores

Intra e Inter 
Pessoais

Técnicas 
Específicas

Auto
Empreendedoras

Habilidades do Século XXI

Diferenciais da CESAR 
School



GRADUAÇÃO
PÓS GRADUAÇÃO

MESTRADO

Os cursos de Graduação, Pós Graduação e 
Mestrado da CESAR School, levam o foco e a 
qualidade CESAR e são direcionados à 
construção e ao aperfeiçoamento de 
habilidades voltadas ao design e à 
computação. É possível a utilização de cases 
como projetos de estudos dos alunos nos 
diversos níveis de formação.  
Os alunos pagam pela formação e as 
empresas podem patrocinar alunos.



O Summer Job é um programa desenhado 

pelo CESAR que tem por objetivo estimular a 

troca de conhecimento com instituições de 

ensino, oferecer experiência prática aos 

alunos, identificar talentos e promover um 

ambiente de experimentação para empresas 

patrocinadoras  envolvidas no programa.



O Innovation Journey é uma experiência de 

visitação ao ambiente de inovação do Porto 

Digital, o maior pólo tecnológico do Brasil.

O programa é composto por uma agenda de 

visitas, workshops, knowledge exchange 

sessions e programação cultural com as 

principais empresas que compõem o 

ecossistema do parque tecnológico.



EDUARDO PEIXOTO
ecp@cesar.org.br

cesar.org.br
slideshare.net/cesar

+55 81 3425-4700


