Com o objetivo de disseminar iniciativas inovadoras aos Municípios brasileiros, a
CNM convida os gestores municipais a cadastrarem suas ações a fim de participar
do Prêmio MuniCiência. A ideia é identificar práticas inovadoras que impactem
positivamente a gestão municipal, selecioná-las e reconhecê-las.
O Município ou consórcio intermunicipal poderá participar do MuniCiência por meio
do compartilhamento das experiências inovadoras implementadas na gestão. Para
isso, será preciso preencher o formulário abaixo e enviá-lo para o e-mail
municiencia@cnm.org.br até o dia 10 de novembro de 2017.
Mais informações disponíveis no site www.municiencia.org.br ou pelo telefone (61)
2101-6605.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
MUNICÍPIO / CONSÓRCIO
NOME:
ITABIRA
UF:
Minas Gerais
SITE OFICIAL:
http://www.itabira.mg.gov.br/
INICIATIVA
TÍTULO:

ItabiraHUB - Coworking público

OBJETIVO: (máximo: 1.000 caracteres)
Promover a diversificação econômica e sustentável do municipio de Itabira:
Acelerando o desenvolvimento do ecossistema de startups do município;
Possibilitando que ideias inovadoras se desenvolvam, resultando, a médio e
longo prazo, em renda, trabalho e novos investimentos por toda a cidade;
Fomentando o empreendedorismo tecnológico, atraindo e mantendo no
município capital humano e projetos de negócio com alto potencial de crescimento;

Estimulando a agregação de valor na atividade econômica, por meio do
incentivo à transformação de conhecimento em negócios de maior valor e conteúdo
tecnológico, e;
Aproximando os empreendedores locais dos polos nacionais e mundiais de
inovação.
Publico beneficiário:
Estudantes;
Empreendedores;
Consultores;
Microempresários;
Autônomos e
Profissionais Liberais.

PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:
INÍCIO:

06 de Março de 2017

CONCLUSÃO:

31 de Março de 2018

SITUAÇÃO: ☐ Fase de planejamento
☒ Em andamento
☐ Finalizado
ATIVIDADES: (máximo: 1.000 caracteres)
Etapa 1) Planejamento de implantação do Coworking Público. De 06 a 20/03/2017
(Poder Público e a UNIFEI- Itabira).
Etapa 2) Realização do Startup Weekend e seleção das Startups para o Coworking.
De 07 a 09/04/2017 (UNIFEI- Itabira).
Etapa 3) Escolha do local e adequação da Infraestrutura (Moveis, internet e equipe).
De 21/03 a 15/05/2017 (Secretaria de Desenvolvimento econômico, Ciência e
Tecnologia).
Etapa 4) Inauguração do Coworking Publico – ItabiraHUB. 31/05/2017
Etapa 5) Lançamento Edital chamamento público - Novas Startups do municipio.
23/10/2017
Etapa 6) Início das novas Startups no ItabiraHUB. 11/12/2017
Etapa 7) Lançamento do Edital de chamamento público para MEI, Micro e pequenas
empresas. Em 31/01/2018 (Secretaria de Desenvolvimento econômico, Ciência e
Tecnologia).
Etapa 8) Início dos empreendimentos selecionados no Edital.
Em 12/02/2018.
Etapa 9) Conclusão do Projeto ItabiraHUB. até 31/03/2018 (Secretaria de
Desenvolvimento econômico, Ciência e Tecnologia).

RESULTADOS
SITUAÇÃO ANTERIOR: (máximo: 1.000 caracteres)
Itabira, a exemplo de tantas outras cidades mineradoras, vive o drama da busca da
diversificação econômica, visto que há, uma grande dependência da mineração de
ferro, que é finita.
Um dos desafios para o desenvolvimento sustentável de Itabira, é o de sair desta
econômia extrativista que tem uma única safra, para uma econômia do
Conhecimento, da Ciência e da Inovação que possui Infinitas safras.
Iniciado a implantação em 2008 para 10.000 alunos e ainda sem conclusão, o
Campus da UNIFEI é uma das prevenções com relação ao fim da exaustão mineral
e a busca da diversificação econômica de Itabira.
Atualmente com 2500 alunos, a conclusão do Campus Universitario é uma das
prioridades da Prefeitura de Itabira, mas enquanto não ocorre, temos que colher os
frutos que surgem.
É importante salientar, que em 2016, já tinha ocorrido um startup weekend na UNIFEI
e algumas ideias inovadoras, por não terem pra onde irem, foram pra Belo Horizonte.
Diante deste fato, surgiu a ideia do ItabiraHUB.
SITUAÇÃO ATUAL: (máximo: 1.000 caracteres)
A implantação do Coworking público ItabiraHUB, gerou e está gerando vários
resultados positivos para o Municipio.
1) A implantação, foi com custo baixíssimo, utilizamos um espaço ocioso do
munícipio, ocasionando a revitalização e adequado uso do espaço público;
2) Fixação das Startups em itabira: as que estavam buscando outros ecossistemas,
deixaram de buscar;
3) Fortalecimento da economia local: várias atividades relacionadas à inovação e
tecnologia, surgiram, de forma que colocou Itabira na rota de eventos tecnológicos;
4) Investimento do Estado em Itabira: o estado, através da secretaria de
Desenvolvimento Economico e Tecnologia, ao ter conhecimento do espaço, trouxe
alguns programas do Minas Digital, inimáginaveis para Itabira.
5) Ganho pra sociedade: Inclusão de Escolas no programa Meu primeiro Negócio e
agente de Inovação do Estado em Itabira. Abrigo e mentoria pra outras startups do
munícipio.
6) Criação do Ecossistema Iron Valley, Incluindo ações em cidades vizinhas.
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? (máximo: 1.000 caracteres)
É o Primeiro coworking público de Minas Gerais. Através desta iniciativa, ocorreram
vários desdobramentos positivos para a nossa cidade, como a geração de emprego
e renda e o reconhecimento da tecnologia como uma consolidação da diversificação
econômica de itabira.
Integração da quadríplice hélice: poder público, universidades, sociedade civil e
empresas, pra mentorização das startups. O Sebrae com cursos de capacitação para
os coworkers no ItabiraHUB.

Acreditamos que será também inovador, quando colocarmos juntos: Startups, MEI,
Micro e Pequenas Empresas num mesmo espaço de trabalho e inovação, previsto
para março de 2018.
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? (máximo: 1.000 caracteres)
1) É importante para o munícipio, estimular e possibilitar que ideias inovadoras se
desenvolvam, resultando, a médio e longo prazo, em renda, trabalho e novos
investimentos por toda a cidade e o Coworking municipal, possibilita que isto
aconteça;
2) O coworking público é de facil implementação e baixo investimento, para o
munícipio, além de gerar uma agenda positiva para a gestão pública.
3) O nosso Case do ItabiraHUB, despertou interesse da Secretaria de
desenvolvimento Econômico, Ciencia, inovação e tecnologia do Estado de Minas,
tanto que nos indicou para que fizéssemos uma apresentação na FINIT - Feira
Internacional de Negócios, Inovação e Tecnologia no dia 02/11/2018 às 15h.
4) Um dos palcos da FINIT, recebeu o nome do nosso Ecossistema de Inovação:
Iron Valley - Itabira ( Há uns 6 meses atrás, isto era inimaginável)

COMO VOCÊ FICOU SABENDO DO PRÊMIO MUNICIÊNCIA?
Recebi um email do municiencia@cnm.org.br
CONTATO PREFEITO(A) ou RESPONSÁVEL LEGAL PELO CONSÓRCIO
NOME:
E-MAIL:

Ronaldo de Lage Magalhães
ronaldomagalhaesmg@yahoo.com.br

CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME:
E-MAIL:

José Don Carlos Alves dos Santos
don.carlos@itabira.mg.gov.br

