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         O  Inova Maranhão é uma  política do Governo  do Estado do 
Maranhão, executada pela SECTI - Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, que visa estimular a inovação científica e tecnológica com 
foco   no desenvolvimento econômico e social regional. Em sua estrutura 
o Programa contempla os seguintes eixos: Educação Básica, Empresas, 
Administração Pública, Startups, Ecossistemas e o Eixo Universidades.

                  O Eixo Universidades visa potencializar o impacto das Instituições 
de Ensino Superior (IES) maranhenses na sociedade, local e regional. 
Assim, a iniciativa oferece suporte ao desenvolvimento de ações inova-
doras, alicerçadas em pesquisas acadêmicas, no estado do Maranhão, 
aproximando a academia das políticas públicas e do setor produtivo, 
realizando atividades com as IES do estado, a fim de incentivar a inovação 
e o empreendedorismo no âmbito acadêmico. Esse eixo é a força motriz 
do Programa Centelha para o Maranhão. 
 

O Governo do Estado do Maranhão 
por meio da Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), 
no âmbito do Programa Inova Mara-
nhão, eixo Universidades, em parceria 
com a Fundação de Amparo à Pesqui-
sa e ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Maranhão - FAPEMA 
tem realizado uma série de iniciativas e 
atividades a fim de desenvolver o Pro-
grama Centelha no Maranhão em cada 
estado por instituições parceiras.

INTRODUÇÃO
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1. O Programa Centelha

                  Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos 
Inovadores é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 
em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa (Confap), operado pela Fundação CERTI e executado 
em cada estado por instituições parceiras.
 
               No Estado do Maranhão o Edital deste programa está sendo 
desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação- SECTI em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA.

                Ressalta-se que o Programa Centelha visa estimular a criação 
de empreendimentos inovadores, a partir da geração de novas ideias e 
investigações científicas que disseminam a cultura do empreendedorismo 
inovador em todo território nacional, incentivando a mobilização e a 
articulação institucional dos atores nos ecossistemas locais, estaduais e 
regionais de inovação do país.
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2. FASES DO PROGRAMA 
CENTELHA MARANHÃO

O programa se organiza em fases distintas 
e interligadas todas visando a seleção das 
melhores e mais promissoras ideias: 

Primeira fase 
ocorrem a inscrições de ideias, em que o 
proponente descreve a sua ideia (proposta 
inovadora) respondendo a quatro pontos 
principais: qual é o problema que preten-
de resolver?; qual é a solução para esse 
problema?; qual é o diferencial frente ao 

que já existe na sociedade e no mercado? e,  qual é a equipe envolvida 
para o desenvolvimento dessa ideia (futuramente um possível negócio)?.

Segunda fase 
são submetidos os Projetos de Empreendimento, um detalhamento da 
ideia inicial, com informações complementares acerca do negócio e 
devem demonstrar a viabilidade do projeto apresentado.

Terceira fase 
os proponentes fazem um Projeto de Fomento, detalhando o cronogra-
ma físico-financeiro e descrevendo como será empregada a subvenção 
econômica a esse projeto, caso seja aprovado.

                 Os projetos aprovados terão um período determinado para reali-
zar a abertura de uma empresa que desenvolverá as ações previstas no 
projeto. Nos seis meses seguintes, as empresas aprovadas farão parte do 
programa de pré-incubação, que tem como objetivo dar capacitações e 
suporte técnico para o desenvolvimento do produto, incluindo o modelo 
de negócios e realização das primeiras interações com potenciais clientes 
e investidores.
 

5
 



3. LANÇAMENTO DO EDITAL 
CENTELHA MARANHÃO

                       Realizou-se o Lançamento do Edital Centelha, no dia 19 de de-
zembro de 2019. O evento teve início às 18h30 e seu término às 21h30, no 
prédio do Curso de Arquitetura e Urbanismo – UEMA, no Projeto Reviver, 
na Praia Grande, São Luís. 
      
                  O evento foi de grande importância para a sensibilização da 
comunidade acadêmica, empresarial  e empreendedora do Estado do 
Maranhão e contou com a presença de diversos representantes do setor 
público e de fomento à inovação, sendo considerado de grande relevân-
cia a participação das Instituições de Ensino Superior (IES), IFMA, UEMA, 
UEMASUL, UFMA, ISL WYDEN, CEUMA e UNDB e cerca de 140 pesso-
as, representantes de diversas empresas, empreendedores, fundações 
do Estado do Maranhão como, por exemplo, Fundação Josué Montello, 
Equatorial Energia e Equatorial Telecom, Hospital São Domingos, VALE, 
Ligue 16, REME - Rede Maranhense de Empreendedorismo, Bital, Wiki 
Telecom, dentre outros.

Inova Maranhão, atividade de Lançamento Edital 
Centelha “Flyer do convite para o evento de lançamen-

to do Centelha ”, 19 de Dezembro de 2019, São Luís, 
MA. Acervo SECTI. Foto: Rickson Ramos.

Inova Maranhão, atividade de Lançamento Edital Centelha “O Centelha 
no Maranhão: uma ação coletiva - Mesa de abertura do evento”, 19 de 
Dezembro de 2019, São Luís, MA. Acervo SECTI. Foto: Rickson Ramos.
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4. FASE 1  
PROGRAMA CENTELHA MARANHÃO - SENSIBILIZAÇÃO DE PESQUISADORES, 
EMPRESAS E EMPREENDEDORES E INSCRIÇÃO DE IDEIAS

 
             Na Fase 1 foram realizadas iniciativas, em todo o estado do 
Maranhão, a fim de sensibilizar o público esperado para ingresso no edital, 
especialmente pesquisadores, empresas e empreendedores, através de 
divulgação do Edital nas redes sociais, nos sites da SECTI, FAPEMA e 
demais IES parceiras, assim, diversas ações de marketing foram realiza-
das, presencialmente (antes de acontecer a pandemia do Coronavírus) e 
online. 
                   Nesta fase, realizou-se uma série de atividades com os embai-
xadores do Centelha e os interessados no edital puderam inscrever-se, 
colocando suas ideias no site do Centelha Nacional. Todas estas atividades 
e outras, são descritas nas seções seguintes.

4.1  Embaixadores do Centelha
 
             

             

             Para  que as atividades  de capacitação  fossem  bastante    
ricas, ao longo de todo o desenvolvimento do Programa no Estado do 
Maranhão, contou-se com um excelente grupo de 18 embaixadores do 
Centelha, estes são agentes de  inovação, pertencentes às Instituições  
de Ensino Superior do estado, responsáveis por divulgar e nos ajudar a 
desenvolver ações para o Edital.
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            Os embaixadores pertencem às diversas Instituições de Ensino 
Superior -IES do Maranhão  (CEUMA, IFMA, UFMA, UEMA e UNDB) e são 
disseminadores desta iniciativa, auxiliando a equipe Inova Maranhão na 
prospecção de uma grande quantidade de propostas oriundas das diver-
sas IES do Estado do Maranhão e, principalmente, atribuir uma qualidade 
e relevância técnica e política às propostas selecionadas voltadas para 
o desenvolvimento do Estado, garantindo-se, dessa forma, uma partici-
pação satisfatória das instituições nas submissões de ideias/projetos ao 
Edital do Programa Centelha.
                  
              Dentre algumas das atribuições dos embaixadores, registra-se 
a realização e agendamento de eventos e workshops em suas institui-
ções para divulgar o Programa e trabalhar temáticas relevantes ligadas 
ao Centelha, conforme os exemplos abaixo: 
                  

               Os embaixadores  atuam como agentes  de inovação  e, para 
tanto, devem estar habilitados para executar algumas tarefas requeridas 
pelo Centelha Maranhão e serem conhecedores do universo da Inovação 
e suas metodologias. Nesse sentido, a SECTI, preparou uma série de capa-
citações, trabalhando com esses profissionais importantes conteúdos 
necessários ao longo do edital e, também, para as suas jornadas junto às 
suas IES. As capacitações foram desenvolvidas conforme cronograma de 
Treinamentos a seguir:
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                   A seguir as datas, imagens e o detalhamento de algumas ativida-
des desenvolvidas pela equipe Inova Maranhão, incluindo os Treinamentos 
que aconteceram com os Embaixadores do Programa Centelha, realiza-
dos no Casarão Tech Renato Archer - CTRA, no Projeto Reviver, na Praia 
Grande, São Luís:

                      24/01 - Inovação: Conceitos, abordagens, metodologias e 
tendências mundiais
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                  O objetivo desse  primeiro encontro com os embaixadores foi 
tanto situá-los  claramente sobre o seu papel/atuação dentro do Programa, 
quanto para ambientá-los em relação às metodologias comumente 
utilizadas no universo da Inovação, estas últimas seriam a base para a 
construção de todos os conteúdos, posteriormente a serem aplicados com 
os participantes do Centelha. A ideia por trás dessa iniciativa era engajar 
os embaixadores ao Centelha, a ponto deles disseminarem o programa 
com propriedade e podermos contar com o suporte dos embaixadores 
ao longo de todo o ano de ocorrência do Programa.

              As imagens abaixo mostram a  proposta de atuação  dos embai-
xadores, incluindo ganhos e contrapartidas, assim como alguns pontos 
importantes sobre o Programa:
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                      30/01 - Metodologias ágeis a favor da inovação 

                    

               A partir desse workshop iniciou-se a aplicação de ferramentas 
de desenvolvimento e planejamento que seriam empregadas ao longo 
do Centelha, para que os embaixadores tanto conhecessem as mesmas, 
quanto entendessem a aplicação destas. A ideia subjacente à aplicação 
das ferramentas foi que eles pudessem conhecê-las podendo, até mesmo, 
replicá-las em suas dinâmicas pessoais e em sala de aula.
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                        30/01 - Metodologias ágeis a favor da inovação 

                    

               

           Nesse workshop os embaixadores aprenderam as característi-
cas essenciais e que se devem considerar ao montar uma equipe apta a 
constituir e gerenciar um negócio de base inovadora. Com isso, além de 
incentivar os alunos e demais professores a inscreverem seus projetos 
no Centelha, poderiam, também, instruí-los quanto a quais profissionais e 
expertises buscar para constituição de suas equipes. 

          A imagem abaixo mostra pontos importantes que devem ser 
apreendidos pelas equipes:
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                           28/02 - Mapeamento de mercado para modelagem de negócios 
inovadores
                    

               

             Por meio deste workshop os embaixadores aprenderam a 
importância do mapeamento de mercado no desenvolvimento de negócios 
inovadores, além de aprenderem como obter dados de mercado através 
de plataformas digitais.
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                           06/03 - Campanha #souembaixador
                 
           Foram realizadas fotos individuais dos embaixadores para a 
campanha #souembaixador. 

             Por sua vez, as atividades que deveriam ser desenvolvidas 
presencialmente com os embaixadores e as equipes dos Projetos sele-
cionadas para a Fase 2, nos dias 11/04, 25/04, 02/05, 16/05, 17/05 e 18/05, 
conforme mostram os cards no início desta seção, foram remarcadas e 
aconteceram de forma online, em novo formato e cronograma, devido a 
Pandemia do Coronavírus.

                Aconteceram também, mentorias sob a responsabilidade da 
equipe do Inova Maranhão, nos dias 07/02, 10/02, 11/02 e 12/02 ,com os 
embaixadores de todas as IES, para que se pudesse acompanhar mais 
de perto o desenvolvimento das atividades e ações de divulgação do 
Centelha nas IES e, também, tirar as dúvidas necessárias. 
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                  4.2 O Centelha em Imperatriz e Açailândia

                Contamos com um ponto focal em Imperatriz, responsável 
por replicar as ações do Centelha em Imperatriz e adjacências, para 
tanto, dos dias 06 a 09 de março o Superintendente de Inovação da 
SECTI, Leandro Franco divulgou o Centelha nas Instituições UNISULMA, 
UEMASUL, CEUMA, IFMA, em Imperatriz e na FAVALE, UEMASUL, IFMA 
em Açailândia:.
                    

                  4.3 Evento de Conexão

                 Dentre as ações estratégicas que estão sendo realizadas, 
a Equipe responsável por desenvolver o Edital do Centelha previu a 
organização de um evento de conexão, de forma presencial, no dia 14 de 
março às 14:00h no Casarão Tech, no entanto ele aconteceu de forma 
online. Esse evento permitiu a aproximação entre academia, empresas 
e empreendedores, a fim de tirar dúvidas acerca do Edital; visou buscar 
interessados e integrar pessoas que quisessem desenvolver, prospectar e 
interagir, conjuntamente, em prol da inovação. Outra finalidade foi estimular 
a criação dos negócios inovadores que possivelmente participariam do 
Edital, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do estado 
do Maranhão.
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            O evento de conexão  planejado para acontecer  presencial-
mente, precisou ser adiado e, posteriormente, substituído por conteúdos 
digitais, conforme descrito anteriormente, devido a não possibilidade de 
se promover eventos que reunissem muitos participantes, em virtude 
da pandemia do Coronavírus. Dessa forma, todo o conteúdo que seria 
aplicado no evento foi transformado em um conteúdo em vídeo, falando 
sobre ciência empreendedora, negócios de base científica e detalhamen-
to sobre como proceder para efetuar a submissão no Edital Centelha, 
disponibilizado na modalidade online.

                 Vídeo Conexão Centelha - Como submeter seu projeto
                 Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=Qdw3mp87pQM

                     4.4 Ações de marketing

               Desenvolvemos uma estratégia robusta de aproximação com o 
público alvo do programa, por meio do marketing digital. Foram mode-
lados e-mails para que se comunicasse de forma diferenciada com cada 
uma das personas que o Centelha pretendeu aproximar: pesquisadores, 
empreendedores e empresas.
 
               Para garantir o efetivo conhecimento da existência do Edi-
tal, preparou-se uma ação de envio de e-mails em massa visando uma 
maior publicização deste Edital. 
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             Fez-se o levantamento de possíveis interessados a partir da 
listagem de participantes dos eventos do Programa Inova Maranhão 
da SECTI, com temáticas aproximadas ao propósito do Centelha; uma 
listagem dos emails dos empresários juniores do estado; uma listagem 
dos pesquisadores prospectados através do mapeamento de cenário 
acadêmico realizado pela SECTI, constando diversos pesquisadores de 
diferentes áreas de pesquisa do Maranhão, além da aquisição de listagem 
de pesquisadores obtidas por outras vias institucionais.

                     Foram  enviados pela  equipe do Inova MA, no eixo Universidades, 
um total de 12.933 e-mails de divulgação do Centelha. Foram emitidos 
e-mails com outros conteúdos relevantes, como por exemplo, sobre 
ciência empreendedora, para esse público pleiteante até a semana de 
fechamento do referido Edital, a fim de se estimular o interesse pela 
atmosfera do programa, garantindo o engajamento dos mesmos, ações 
que poderiam ser subvertidas em inscrições no Edital Centelha.
 
             Para divulgação do Programa/Edital via e-mail contou-se, ainda, 
com o auxílio dos embaixadores do Centelha o que otimizou essa ação. 
Os e-mails designados aos pesquisadores foram repassados para cada 
um dos embaixadores do Centelha, os quais se responsabilizaram em 
repassá-los para as equipes de comunicação de suas respectivas IES, 
visando o disparo em massa destes e-mails. Pretendeu-se alcançar, dessa 
forma, o contato direto com a base de alunos e professores das IES que 
possuem embaixadores no Centelha. O IFMA disparou 2.035 e-mails para 
sua base de contatos, dessa forma, somando-se aos e-mails disparados 
pelo Eixo Universidades. Além disso, compartilhamos o conteúdo do e-mail 
com a FAPEMA, para garantirmos atingir toda a sua base de contatos dos 
consultores, pesquisadores e bolsistas.

                       4.5 Inscrição de ideias e avaliações das propostas para ingres-
so na Fase 2
 
            Foram inscritas 240 ideias na Fase 1 do Programa Centelha 
Maranhão de diferentes regiões do Estado do Maranhão, neste primeiro 
momento do Edital.
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           Para a seleção dessas ideias contou-se com 24 avaliadores de 
diversas instituições do nosso estado e também de outros estados, 
dentre elas, UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, UEMA 
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, UNDB - UNIDADE DE 
ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO, IFMA - INSTITUTO FEDERAL DO 
MARANHÃO,UNICEUMA - UNIVERSIDADE CEUMA, Instituto Superior de 
Economia e Gestão Lisboa e Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
do Estado de São Paulo.

                  Nesta etapa, foram selecionadas pelos avaliadores do Programa, 
200 ideias que ingressaram com equipes que poderíam chegar até a cinco 
pessoas, totalizando cerca de 600 pessoas participantes das equipes,
inicialmente participantes da Fase 2. 

             Para  dar início às nossas  atividades  do Programa  Centelha 
Maranhão, a equipe do Inova Maranhão preparou uma série de mentorias 
e capacitações para acompanhamento das 200 ideias ingressantes nesta 
etapa do Programa. A equipe preparou uma Trilha do Conhecimento para 
dar todo o suporte técnico-pedagógico necessário às equipes, que consiste 
em um site de acesso irrestrito, em que se alimentou com conteúdos e 
direcionamentos importantes para que as equipes conseguissem avançar 
de fase no Programa Centelha Maranhão. 

             Assim,mesmo a Fase 1 já tendo sido encerrada, recapitulou-se 
o conteúdo necessário para que as equipes pudessem avançar com 
êxito para a Fase 2, iniciativa esta que será replicada ao longo de todo o 
programa. Desenvolveu-se uma trilha do conhecimento focada em tirar 
ideias do papel e auxiliar os projetos, principalmente aqueles de base 
científica, a transpor a barreira do mercado, transformando-se assim em 
negócios de alto impacto econômico e social.
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5. FASE 2 
PROGRAMA CENTELHA MARANHÃO- PROJETO DE 
EMPREENDIMENTO

                    5.1 Ideias aprovadas para a Fase 2 

                  Sendo aprovadas as 200 ideias/equipes  para integrar o ciclo de 
atividades que envolveu a Fase 2, chegou-se ao total de 698 pessoas par-
ticipantes desta fase, pois cada equipe pode ser composta com até cinco 
participantes. Dentre estes participantes, mais de 580 se declararam vin-
culados a alguma Instituição de Ensino superior do Estado do Maranhão 
e de outros estados, totalizando mais de 80 IES distintas.
  
                   A fim de obter-se  informações  relevantes para a caracterização e 
compreensão da comunidade em que se desenvolve o Programa, seguem 
algumas informações importantes acerca das equipes selecionadas. 

                       CARACTERIZAÇÃO DAS EQUIPES APROVADAS 
                 Para que se pudesse averiguar o grau de maturidade das 200 
equipes/projetos  selecionados  criou-se um quadro  categorizando de 
acordo com o estágio de desenvolvimento em que se encontram. Assim, 
conseguiu-se identificar, desde projetos em fase de formulação inicial de 
construção das ideias até  projetos que buscam escalar o projeto para o 
mercado, conforme demonstra-se no quadro abaixo:

 
                      

Tabela - grau de maturidade das equipes
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             Os proponentes das equipes  puderam também registrar no 
sistema do Centelha Nacional, a qual temática/ área do conhecimento, sua 
equipe está vinculada, dentre aquelas que mais se destacaram foram as 
associadas à Tecnologia Social, Biotecnologia e Genética e TI e Telecom, 
o que comprova que no Estado do Maranhão são áreas de destaque no 
meio acadêmico, com pesquisas e laboratórios de grande relevância no 
estado.  Abaixo seguem as temáticas associadas às equipes:

Tabela - Temática associada às equipes

                A equipe do Inova Maranhão para Universidades realizou uma 
análise das 200 equipes que entraram na Fase 2 do Programa Centelha, 
para que fosse possível fazer um melhor acompanhamento destas e um 
conteúdo mais direcionado ao nível de maturidade de cada equipe e ao 
perfil delas, conforme consta nos dois gráficos a seguir.
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NATUREZA DOS PROJETOS SELECIONADOS

                    QUANTITATIVO REFERENTE ÀS PRINCIPAIS IES DO MARANHÃO

                Considerando que o Programa Centelha Maranhão possui em-
baixadores de algumas das principais IES do estado do Maranhão, bus-
cou-se o quantitativo de equipes e pessoas que conseguiu-se atingir com 
os embaixadores participantes, sendo assim, registra-se que foram ins-
critas 110 (cento e dez) equipes das cinco IES representadas por embaixa-
dores, UFMA - Universidade Federal do Maranhão, UEMA - Universidade 
Estadual do Maranhão, UNDB - Unidade de Ensino Superior Dom Bosco, 
IFMA - Instituto Federal do Maranhão e UNICEUMA - Universidade Ceuma.

              Cadastraram-se um total de 29 (vinte e nove) participantes que 
declararam-se vinculados a UNDB, nas mais diversas equipes, incluindo 
alunos, ex-alunos e professores totalizando 8 (oito) equipes inscritas, 
cujos proponentes informaram que a sua instituição de origem é a UNDB;

                 135 (cento e cinquenta e cinco) participantes que declararam-se 
vinculados a UFMA, nas mais diversas equipes, incluindo alunos, ex-alunos 
e professores e um total de 52 (cinquenta e duas) equipes inscritas, cujos 
proponentes informaram que a sua instituição de origem é a UFMA; 

               95 (noventa e cinco)  participantes  declararam-se  vinculados 
a UEMA, nas mais diversas equipes, incluindo alunos, ex-alunos e pro-
fessores, totalizando  28 (vinte e oito) equipes, cujos proponentes infor-
maram que a sua instituição de origem é a UEMA; 
                 
           31 (trinta e um)  participantes  declararam-se vinculados ao 
UNICEUMA, nas mais diversas equipes, incluindo alunos, ex-alunos e pro-
fessores,  foram inscritas 9 (nove) equipes, cujos proponentes informaram 
que a sua instituição de origem é a UNICEUMA; 
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                   44 (quarenta e quatro)  participantes  do IFMA, nas mais di-
versas equipes, incluindo alunos, ex-alunos e professores. Foram inscritas 
13 (treze) equipes, cujos proponentes informaram que a sua instituição 
de origem é o IFMA. 

                   Considerando-se os dados mostrados anteriormente referen-
tes às IES dos participantes das equipes da segunda fase, é importante 
quantificar qual a formação dos Proponentes destas equipes. Conforme 
verifica-se no gráfico abaixo, 94,5% dos participantes  são egressos, 
discentes ou docentes efetivos de IES do estado do Maranhão ou de 
outros estados.
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              Do total de 200 proponentes ingressos para a Fase 2, estes 
em sua maioria se autodeclararam pardos, seguido de brancos, pretos 
e amarelos. Os dados foram obtidos através dos dados preenchidos no 
momento da submissão da proposta, conforme segue gráfico abaixo:

                QUANTITATIVO DE PROJETOS POR MUNICÍPIOS    
 
                 No tocante ao quantitativo de projetos apresentados, tendo 
em vista a seleção para o Centelha, registrou-se a participação de 19 
municípios, totalizando 200 ideias. Nota-se que São Luís, Imperatriz e 
Caxias foram os municípios que mais apresentaram ideias o que se justifica 
pela importância política e econômica dessas regiões e pelo número de 
instituições de ensino superior existentes naqueles municípios.
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              5.2 Atividades desenvolvidas na Fase 2

                      Para receber os aprovados na Fase 2 do Centelha, de-
senvolveu-se um planejamento de conteúdo baseado nos critérios de 
submissão para a próxima fase. O intuito era, tanto entender em que ní-
vel de maturidade as equipes se encontravam, quanto prepará-las para 
realizarem uma boa submissão para a próxima fase do Centelha. Assim, 
por se tratar de um público, em sua maioria advindo das Instituições de 
Ensino Superior e em grande parte  sem contato com iniciativas voltadas 
ao empreendedorismo e inovação, no âmbito do mercado, desenvolveu-
-se um site denominado Trilha do Conhecimento, onde disponibilizou-se 
conteúdos iniciais para que os pleiteantes se preparassem para o primei-
ro workshop.
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                A Trilha do Conhecimento está completa no site do Canal do 
Participante Centelha Maranhão e acompanhará os participantes e sua 
equipe ao longo de toda essa jornada. Neste site, eles podem assistir a 
todos os vídeos que foram disponibilizados como um complemento aos 
conteúdos ministrados nos Workshops, assim como outros materiais que 
auxiliam na preparação para as fases seguintes. A cada workshop atua-
liza-se a plataforma com os conteúdos, vídeos e boards, repassados ao 
longo da atividade, de acordo com a Fase em que nos encontramos. 
O endereço consta no quadro abaixo.

         Acesse: https://sites.google.com/view/centelhamaranhao/home?authuser=0

                 Os Workshops online foram realizados  no canal oficial do Inova 
Maranhão no youtube, nestes os participante do Programa Centelha 
Maranhão tiveram acesso aos conteúdos e puderam tirar dúvidas intera-
gindo com os mentores presentes nos  Workshops. Os Workshops foram 
realizados de acordo com o planejamento a seguir:
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Confira o workshop na íntegra, disponível em : https://www.
youtube.com/watch?v=owPgVwH9ZfI&t=4s

             5.3 Transformando Ideias em Negócios - 1º Workshop Centelha

                   No primeiro workshop trouxemos um panorama geral do univer-
so da inovação conjugada ao universo acadêmico da ciência. Tratou-se 
sobre os tipos de inovação, ciência empreendedora e apresentou-se 
cases reais para mostrar aos participantes como a pesquisa aliada ao 
empreendedorismo tem conseguido ser vetor de transformação social e 
propiciado a resolução de grandes problemáticas. 

             A ideia  por trás dessa iniciativa  era  que os   participantes 
conseguissem visualizar o benefício de se levar pesquisa de bancada 
(institucionais) para o mundo empreendedor e como isso pode agilizar a 
chegada da inovação à solução desenvolvida para o uso real e cotidiano 
das pessoas.
                   Além  disso, deixou-se uma ferramenta  que se  desenvolveu 
como desafio da semana, para que através dela os participantes do 
Workshop Centelha começassem a entender profundamente a proble-
mática apresentada pelo projeto que estão desenvolvendo. Para tornar 
a ferramenta mais simples de se compreender optou-se pelo método de 
demonstrá-la com dois tipos de exemplos: os que não se encaixam por 
serem rasos demais e os que se encaixam perfeitamente. Desse modo, 
eles compreendessem que tipo de resultados esperava-se a partir da 
aplicação do board.  
                     A seguir apresenta-se o board desenvolvido pela Equipe Inova 
MA Eixo Universidade e trabalhado no workshop 1:
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             5.4 Descobrindo o cliente - Etnografia e Netnografia -
                  2º Workshop Centelha

                Nesse workshop convidou-se a Designer e Mestre em Ciências 
Sociais com foco em Antropologia do Consumo, Ádilla Marvão, para 
trabalhar  os conceitos advindos da Netnografia e, com isso, auxiliar 
os participantes a construir corretamente os roteiros e abordagens de 
entrevista com seu público de interesse, sem enviesar as perguntas e 
respostas e sabendo como identificar bons insights que poderiam vir a 
ser trabalhado em sua modelagem de negócios. 

             Devido a  quarentena e  impossibilidade  de idas à campo, 
por conta da crise da Covid 19, resolveu-se aprofundar estudos sobre  a 
metodologia da netnografia, para que os participantes pudessem com-
preendessem como se podem aplicar pesquisas satisfatórias usufruindo 
dos ambientes e comunidades digitais. 

                    O propósito central do workshop foi demonstrar aos participan-
tes como é necessário que se faça uma imersão no universo do cliente 
potencial, logo no início da modelagem do negócio, antes de construir 
qualquer outra coisa, para que, assim, possam desenvolver soluções que 
de fato se adequem às necessidades reais de seus clientes potenciais.

                Confira o workshop na íntegra: 
                    https://www.youtube.com/watch?v=vK6opoU9xDQ
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             5.5 Proposta de Valor - 3º Workshop Centelha

                    Nesse terceiro workshop trabalhou-se conteúdos e ferramentas 
ligadas à proposta de valor e necessidade do cliente, para que os parti-
cipantes compreendessem que na modelagem de um negócio, precisam 
modelar ganhos para além das funcionalidades do produto\serviço que 
se propõem a entregar. 

                    Trabalhou-se os tipos de necessidade existentes, exemplificando 
cada um deles, para que se compreendesse nitidamente como trabalhar 
esses conceitos na modelagem do negócio. Além disso, aplicou-se duas 
ferramentas, canvas de persona e canvas de proposta de valor, que se 
tornaram o desafio da semana para os participantes.

            Contou-se com a ilustre participação de Karolyna Borges, CKO 
da Creative Pack, que se disponibilizou a gravar em vídeo o conteúdo 
do canvas de proposta de valor para que se transmitisse ao longo do 
workshop. 

                    Confira o workshop na íntegra: 
                    https://www.youtube.com/watch?v=eDPtMF7anuE
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                 5.6 Mínimo Produto Viável - 4º Workshop Centelha

                No workshop de Mínimo Produto Viável trabalhou-se à fundo o 
conceito de testar a solução e a demanda de mercado pela solução antes 
de despender tempo, dinheiro e energia ao desenvolvê-la de fato.

                  Trouxemos os diversos tipos de MVP que se podem  desenvol-
ver, exemplificando, cada um deles, para que os participantes pudessem 
entender qual tipo aplicável à sua proposta e conseguissem, a partir desse 
aprendizado pensar a estratégia de aplicação do MVP em seu negócio. 
Além disso, contou-se com a presença do PhD em negócios, Éfrem Filho, 
que apresentou e demonstrou uma série de ferramentas que podem ser 
utilizadas para facilitar a execução do Mínimo Produto Viável.

                    Confira o workshop na íntegra: 
                    :https://www.youtube.com/watch?v=MOCWXC2vS3E
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                   5.7 Modelo de Receita - 5º Workshop Centelha

                No último workshop do Centelha  trabalhou-se  as diver-
sas possibilidades de monetização que uma empresa pode encontrar, 
exemplificando cada uma delas, para que os participantes conseguissem 
entender, com precisão, qual o melhor modelo de receita a adotar em seu 
negócio, de acordo com as peculiaridades inerentes à sua proposta.
 
                     Para que os participantes compreendessem como execu-
tar o planejamento do seu modelo de negócios aplicou-se a ferramenta 
Canvas de Negócios.

                    Confira o workshop na íntegra: 
                    :https://www.youtube.com/watch?v=MOCWXC2vS3E
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6. ALCANCE E ENGAJAMENTO 
NOS WORKSHOPS

TOTAL DE VISUALIZAÇÕES PARA 
CADA WORKSHOP REALIZADO
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VALORES TOTAIS DE ALCANCE PARA 
OS CINCO WORKSHOPS REALIZADOS

5.008   visualizações

1.757,2058 horas de exibição

147   novos inscritos
 

            
               Durante o mês Junho, mês em que foram realizados os Workshops 
do Programa Centelha os números referentes a alcance do Canal do 
Inova Maranhão no Youtube cresceram consideravelmente, um aumento 
de aproximadamente 999% em impressões, visualizações e espectadores 
únicos, conforme segue abaixo as estatísticas do Canal.

crescimento 
do canal:          999%
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7. SATISFAÇÃO DO PARTICIPANTE

Gráfico da múltipla escolha
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Word cloud do feedback escrito

Os workshops estão excelentes, superando 
as expectativas. Os conteúdos abordados estão 
contribuindo grandemente para a melhoria do 
nosso projeto de inovação. As dicas são muito 
valiosas, e estão fazendo com que possamos 
compreender melhor o perfil dos nossos 
clientes e a realidade deles.

“

”
Está sendo muito produtivo, para nós é um 
desafio entender estas novas linguagens que 
estão sendo apresentadas, mas tenho certeza 
que vamos juntos até o final.

Estou gostando. Tem contribuído para o 
desenvolvimento da ideia. Exemplos claros. 
Estão sendo bem elucidativos; A linguagem 
usada é bem universal e acessível; Os 
conteúdos abordados estão sendo essenciais 
para a construção do projeto; Mesmo com 
a distância física e dificuldades em razão da 
pandemia, os workshops on line não estão 
deixando a desejar em nada, pelo contrário, 
eles estão bem completos.

“

“
”

”
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                CONSIDERAÇÕES FINAIS

                 O desenvolvimento do Programa Centelha no Maranhão é uma 
iniciativa inédita no estado, mesmo se tratando de um edital nacional, o 
Programa Inova MA em conjunto com a FAPEMA tiveram a iniciativa de 
desenvolver o edital um pouco diferente do que acontece em outros es-
tados do Brasil. No Maranhão contamos com atividades e iniciativas que 
dão ainda mais possibilidades de desenvolvimento das ideias das equipes, 
com mais aprendizagem através de um site com conteúdos, workshops, 
eventos online, acompanhamento das equipes, dentre muitos outros.
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Relatório de impacto 
FASES 1 e 2
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