
Desenvolvendo mercados e  
acelerando negócios 

  
 

 

ITS – Instituto de Tecnologia de Software 

www.itsbr.org  



ITS Instituto de Tecnologia de Software 

 Há mais de 18 anos apoiando o desenvolvimento da indústria de 
software e serviços em São Paulo. 

 Agente SOFTEX  na Capital de São Paulo 

 Organização sem fins lucrativos 

 

 

 

 

Ações prioritárias junto às PMEs 

 Qualidade em processos e produtos 

 Organização dos Negócios: Planejamento e Estratégias de Mercado. 

 Promoção de Negócios Internacionais. 

 Promoção em feiras e eventos no Brasil. 

 Treinamento das PMEs: Mentoring & Coaching 

 Funding: Credits & Capitalization; M&A 

 

 

 

 

 

 



ITS - Principais parceiros  
 

 FEBRABAN Federação Brasileira 
de Bancos / Provisuale Futurecom  
Afrac / Hospitalar e Abinee 
 Organização Espaço Inovação 

 Fundação Vanzolini  
 Melhoria de Processos e Certificados 

de Qualidade: MSPBR – CMMI – 
ISO 29110 

 SOFTEX  
 Agente SOFTEX São Paulo  

 Programa STARTUP BRASIL  
 Inserção das soluções apoiadas pelo 

Programa de Aceleração nos 
mercados de atuação do Espaço 
Inovação 

 FGV-Fórum de Inovação  
 Parceiros na discussão sobre 

inovação, impactos e sua gestão.  

 

 ASSESPRO-SP  
 Eventos Locais 

 Desenvolve SP  
 Apoio na capitalização de empresas de TI 

 BNDES  
 Apoio na capitalização de empresas de TI 

 FINEP  
 Linhas de financiamento 

 USP-Escola Politécnica  
 Parceira em eventos P&D 

 FIA-Fundação Instituto de 
Administração  
 Gestão de TI 

 Universidade Presbiteriana 
Mackenzie   

 RIOSOFT  
 Parceria em eventos internacionais 

 



ITS – promoção da inovação colaborativa 

  Atua com vigor na promoção da comercialização de 

inovações em diferentes mercados 

 

  Conceito  ‘ESPAÇO INOVAÇÃO’ em 2005. 

 Setor Finanças (bancos) CIAB FEBRABAN ; 

 

 Expansão desde 2011 para: 

  Telecom - FUTURECOM 

 Automação Comercial  - AUTOCOM  

 Saúde  - HOSPITALAR, REABILITAÇÃO 

 

 

 



Espaço Inovação 

 Criado há mais de 10 anos, através da iniciativa do ITS e dos organizadores das 
principais feiras do mercado de tecnologia e negócios, com a missão de desenvolver e 
estimular o progresso de pequenas e médias empresas, escolhidas por mérito de seus 
produtos e serviços inovadores. 

 

 O ESPAÇO INOVAÇÃO realiza a seleção das soluções, através de um comitê formado por 
especialistas na área de TI e de negócios. 

 

 O ESPAÇO INOVAÇÃO tem como princípio valorizar ideias e ao atestar que são realmente 
inovadoras, trabalha em prol do desenvolvimento, expansão e aceleração dessas soluções. 

 

 

 

• Organizaç
ão (fotos) 

• Filosofia 

• Resultados 
já colhidos  

 

 

Um encontro de soluções inovadoras em um só espaço, que promove a 
aproximação de PMEs e empresários tomadores de decisões. de 
decisões. 
 



ESPAÇO INOVAÇÃO e ABINEE  
Inovar sempre  -  incorporar novas ideias : 

 

 Modernização produtiva  em busca de competividade  

 Conectividade no âmbito da cadeia de suprimento. 

 Industria 4.0 novos Paradigmas  

 Internet das coisas  IoT . 

 Racionalização de Recursos   

 Melhores controles no uso da energia 

 Ampliação no  uso efetivo dos recursos 

 Priorizar sustentabilidade  

 Incorporar  Recursos Humanos  de Alta  Qualificação  

 

 



Próximos eventos 



Espaço Inovação – 10 anos 

Organizado por Descartes de 
Souza Teixeira e José Vidal 
Bellinetti Jr, respectivamente 
presidente e diretor executivo 
do ITS - Instituto de 
Tecnologia de Software e 
Serviços, a obra Espaço 
Inovação 10 anos, surgiu da 
ideia de registrar as 
experiências bem sucedidas de 
trabalhos do ITS, em parceria 
com a FEBRABAN - 
Federação Brasileira de 
Bancos. 
 

Informações Técnicas 
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O futuro a partir do 

  ITS , seu parceiro na implantação da   
  INOVAÇÃO ABERTA em tempos de busca   
  incessante de novos patamares de    
  produtividade. 

 

 

Para mais informações: www.espacoinovacao.org.br  

 

Faça parte, inscreva-se! 

  

 A seleção das empresas participantes é feita, pós-inscrição, por um comitê formado por 
autoridades na área de TI e de negócios.  

 Para se inscrever e se tornar potencial participante, a empresa deve ser brasileira, com 
capital majoritariamente nacional; Apresentar solução inovadora (hardware, software ou 
serviço) e que seja aplicada aos setores relacionados. 

 A solução não pode ser propriedade de outra empresa para a qual atua na qualidade de 
representante. Além disso, a empresa candidata deverá dispor de solução apta a ser 
apresentada e/ou demonstrada e comercializada por ocasião do evento.  

 

 


