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PREFEITURA DE MANAUS. 

A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da SEMTEPI – Secretaria Municipal do 
Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, propôs a criação do Centro de Inovação e 
Empreendedorismo - Casarão da Inovação Cassina ,  para fomentar o ecossistema de 
empreendedorismo e inovação tecnológica, industrial, e de biotecnologia na Cidade de Manaus, 
a partir do incentivo a criação de novas empresas e iniciativas de apoio a tecnologia e inovação 
em Manaus, utilizando um espaço público no bairro do centro histórico, na revitalização deste 
imóvel para hospedagem de empresas de tecnologia. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. 

A SEMTEPI buscando atuar com enfoque de “cidade do conhecimento”, vislumbra a referida 
criação do Casarão da Inovação do Polo Digital Cassina para que Manaus integre o rol de 
cidades inteligentes por apresentarem um arranjo no qual o fluxo do conhecimento atravessa 
várias instâncias, do planejamento urbano às atividades econômicas que ali se concentram. O 
empreendedorismo e a inovação tecnológica são fortemente estimulados nessas áreas, abrindo 
oportunidades de empregos, principalmente de alta qualificação, promovendo um incremento na 
economia e benefícios de ordem social e cultural. 

1. PROGRAMA MANAUS MAIS EMPREENDEDORA. 

O Programa foi lançado em 2017 pela Prefeitura de Manaus através da SEMTEPI e tem 
como missão, disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, 
desenvolvimento social e econômico, com o propósito de disponibilizar para a população, 
melhores níveis de capacitação empreendedora, tendo em vista que a cultura empreendedora, é 
o alicerce para todo aquele que tem o desejo de empreender e contribuir para o surgimento de 
novos negócios e novos postos de trabalho. 

CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO- CASARÃO DA INOVAÇÃO 

CASSINA.  

O Casarão da Inovação do Polo Digital Cassina torna-se uma importante ação para 
alavancar a qualidade de vida da população manauara e promover mudanças em toda a cidade. 
Além de alinhar-se com o chamado desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, as 
ações e transformações sugeridas baseiam-se na incipiente literatura de cidades inteligentes; 
nos indicadores usados para avaliar e ranquear as cidades inteligentes europeias; e em 
experiências, programas e estratégias adotadas por outras localidades no Brasil e no mundo.  

A operacionalização do Casarão da Inovação Cassina, hoje gerido pela Secretaria 
Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação- SEMTEPI, visa criar uma “Nova Matriz 
Econômica” através do fornecimento de profissionais capacitados e/ou especialistas em sub-
áreas específicas da tecnologia da informação para empresas presentes no Polo Industrial de 
Manaus, bem como fortalecer as áreas consideradas de maior potencial como turismo, e 
biodiversidade, visto que estes tornam-se cada vez mais escasso.  

A operacionalização do Casarão da Inovação Cassina visa desenvolver e executar ações 
que incentivem o surgimento e amadurecimento de projetos e negócios das áreas de tecnologia 
e inovação. 

O Casarão da Inovação Cassina deve estimular o ecossistema local de produção e 
desenvolvimento tecnológico com ações tais como a capacitação de  profissionais para atuarem 
nas áreas mencionadas, processos de incubação e aceleração de empresas de base 
tecnológica, transformando assim Manaus em referência no quesito smart cities nas regiões 
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norte e nordeste e marcando a inserção da cidade na Economia 4.0, estabelecendo uma nova 
matriz econômica baseada em tecnologia e inovação concorrente a matriz já existente e 
estabelecida pelo Polo Industrial de Manaus. 

1.MÊS DE NOVEMBRO. 

O mês de novembro foi o mês de inauguração do Casarão da Inovação Cassina. O casarão foi 
inaugurado no dia 18 de novembro, contando três eixos em seu funcionamento: Curso: Eventos; 
Agendamentos. O mês de novembro contou com a realizações dos cursos Gestão Empresarial 
Integrada (uma perspectiva inovadora); Criação de Aplicativos – Iniciação e a abertura dos 
Cursos: Indicadores Desempenho (inove no seu negócio) e Inteligência Artificial - 
INICIAÇÃO com finalização no mês de Dezembro, em paralelo o espaço recebeu o Evento 65° 
MEET UP do ecossistemas de startups Jaraqui Valley, FAIL TECH MANAUS. 

1.1. CURSOS 

1.1.1. Curso: Trilha do Empreendedorismo. 

O curso Trilha do Empreendedorismo, em parceria com o SEBRAE, teve como objetivo lecionar 
sobre os tipos de negócios, precificação, inovação no empreendimento e discorrer sobre temas 
de alta relevância para o processo de alavancar ou iniciar um novo empreendimento. O curso foi 
realizado dos dias 16/11/2020 à 19/11/2020 na Galeria dos Remédios, pois o Casarão da 
Inovação Cassina estava passando por sua última etapa no processo de revitalização de sua 
estrutura. O curso contou com a oferta de 20 vagas e um total de 6 concludentes. (anexo01) 

1.1.2. Curso: Gestão Empresarial Integrada (uma perspectiva inovadora). 

O curso em parceria com o SEBRAE, teve como objetivo dar ensinamento da compreensão da 
empresa como uma organização sistêmica e assim, tome atitudes em busca da eficácia 
empresarial com foco na gestão integrada. Realizada na Sala de Treinamento do Espaço do 
Casarão da Inovação Cassina, localizada no subsolo do prédio, das 08h às 12h dos dias 
23/11/2020 à 26/11/2020. O curso foi disponibilizado para os 20 primeiros inscritos, divulgado 
pelas redes sociais da Secretária  Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, 
contando com uma lista de espera com capacidade para 20 pessoas. (anexo02) 

1.2. EVENTOS. 

1.2.1. MEET UP.  

Encontro com Startups que fazem parte da comunidade Jaraqui Valley, para debates 
relacionados ao ecossistema de startups existentes na cidade de Manaus. Evento realizado no 
terraço do Casarão da Inovação Cassina, das 13h às 17h no dia 25/11/2020, no espaço Terraço 
do Casarão da Inovação. Contando com 11 participantes em um total de 30 vagas ofertadas. 
(anexo03)  

1.2.2. FAIL TECH MAN. 

Encontro voltado para a comunidade de empreendedores, voltado para análise de erros 
cometidos dentro do processo de empreendedorismo, com o objetivo de instruir empreendedores 
a evitarem as mesmas problemáticas dentro de seus negócios. O espaço utilizado para o evento 
foi o Coworking, no segundo andar do Casarão da Inovação Cassina, das 18h às 21h no dia 



 

 
6 

 

25/11/2020. O evento contou com 13 participantes de um total de 30 vagas disponibilizados. 
(anexo04) 

1.3. AGENDAMENTOS.  

Agenda e Serviços disponíveis 

ESCRITÓRIO RESERVADO 

Escritório reservado contém uma estação de trabalho para 6 pessoas com tomadas e ponto de 
conexão de internet (o espaço não dispõe de equipamentos de áudio e imagem e computadores, 
bem como materiais de papelaria e escritório). O período de uso do Escritório reservado, por 
agendamento é de 8h ás 17h. Este é um ambiente destinado para equipes de trabalho de 4 a 6 
pessoas, e seu agendamento deve ser realizado diariamente. 

ESPAÇO COWORKING 

O espaço Coworking do Casarão da Inovação Cassina oferece 9 estações de trabalho com 6 
lugares, dispondo de pontos de lógica (internet) e energia (tomadas), (o espaço não dispõe de 
equipamentos de áudio e imagem, bem como materiais de papelaria escritório). O período de 
uso do Espaço Coworking, por agendamento, é de 8h às 17h, e seu agendamento é pessoal e 
deve ser realizado diariamente. 

SALA DE COCRIAÇÃO 

O espaço Casarão da Inovação Cassina oferece duas salas de cocriação, a Sala 1 com 
capacidade de 8 pessoas, e a sala 2 com capacidade de trabalho para 13 pessoas (o espaço 
não dispõe de equipamentos de áudio e imagem, bem como materiais de papelaria escritório).Ao 
finalizar o agendamento, sinalize no campo de mensagem qual sala você tem interesse de 
utilizar. O período de uso das Salas de Cocriação, por agendamento, é de 2h máximas. 

3.1. TABELA DE AGENDAMENTOS.  

Dentro do processo de agendamento, é necessário entender o que leva o usuário a fazer um 
agendamento, não somente com relação ao processo de agendamento, mas aos eventos e 
cursos realizados. Os usuários, pelo espaço ser recém inaugurado, carece de pouca informação 
dentro das mídias com relação a funcionalidade e objetivo do espaço, por esse motivo, muitos 
usuários por não entenderem a funcionalidade dos espaços oferecidos no Casarão da Inovação 
Cassina, acabam fazendo agendamentos e não comparecendo os mesmos, pois apesar da 
descrição feita na plataforma utilizada para agendamentos, os usuários acharam que eram 
cursos profissionalizantes ou de seguimentos similares. 

NOVEMBRO AGENDADOS ATENDIDOS 

escritório reservado 2 2 

espaço coworking 23 5 

sala de cocriação 13 1 

Total 39 8 

 

2.0. MÊS DE DEZEMBRO. 
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2.1. CURSOS 

2.1.1. Inteligência Artificial – Iniciação.  

O curso em parceria com SENAI teve como objetivo dar ensinamento sobre o processo de 
iniciação ao conhecimento de Inteligência Artificial, voltado para jovens entre 14 e 29 anos com 
no mínimo informática básica. Realizado no Coworking do Espaço do Casarão da Inovação 
Cassina, localizada no subsolo do prédio, das 08h às 12h dos dias 23/11/2020 à 18/12/2020. O 
curso foi disponibilizado para os 20 primeiros inscritos, divulgado pelas redes sociais da 
Secretária  Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, contando com uma lista de 
espera com capacidade para 20 pessoas. (anexo05) 

2.1.2. Indicadores de Desempenho (inove no seu negócio). 

O curso em parceria com SEBRAE teve como objetivo dar ensinamento sobre o mundo dos 
negócios, que cresce e evolui a cada dia e isso obriga o empreendedor a analisar o desempenho 
dos processos organizacionais que existem dentro de empreendimento, o objetivo do curso é 
ensinar a como elaborar os indicadores de desempenho, bem como devem ser seus controles, 
voltado para startups sem MVP validado, universitários empreendedores e público interesse. 
Realizado na Sala de Treinamento do Espaço do Casarão da Inovação Cassina, localizada no 
subsolo do prédio, das 13h às 17h dos dias 30/11/2020 à 02/12/2020. O curso foi disponibilizado 
para os 20 primeiros inscritos, divulgado pelas redes sociais da Secretária  Municipal do 
Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, contando com uma lista de espera com capacidade 
para 20 pessoas. (anexo06) 

2.1.3. Curso: Criação de Aplicativos – Iniciação.  

O curso em parceria com SENAI teve como objetivo dar ensinamento sobre o processo de 
iniciação a criação de aplicativos, voltado para jovens entre 14 e 29 anos com no mínimo 
informática básica. Realizado no Coworking do Espaço do Casarão da Inovação Cassina, 
localizada no subsolo do prédio, das 08h às 12h dos dias 23/11/2020 à 18/12/2020. O curso foi 
disponibilizado para os 20 primeiros inscritos, divulgado pelas redes sociais da Secretária  
Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, contando com uma lista de espera com 
capacidade para 20 pessoas. (anexo07)  

2.1.4. Marketing Digital para negócios. 

O curso em parceria com o SEBRAE, tendo como objetivo trazer conteúdos voltados para o uso 
de mídias sociais dentro do processo e sucesso do empreendedorismo, com público alvo 
Startups sem MVP validado, universitários, empreendedores e público interessado, ocorreu do dia 
14/12/2020 ao dia 17/12/2020 , das 13h ás 17h, no Espaço Sala de Treinamento no Casarão da Inovação 

Cassina. O curso contou com 27 concludentes das 20 vagas ofertadas. (anexo08) 

2.1.5. Gestão de Recursos Financeiros. 

O Curso Gestão de Recursos Financeiros, realizado e ministrado pela palestrante Larissa 
Cavalcante, teve foco em planejamento financeiro, plano de ação e estratégias de aplicabilidade de 

recursos., com público alvo Startups sem MVP validado, universitários, empreendedores e público 

interessado. O curso ocorreu do dia 21/12/2020 e 22/12/2020, no espaço Sala de Treinamento do 
Casarão da Inovação Cassina , das 8h ás 12h. O curso contou com 13 concludentes do total de 20 vagas 

ofertadas. (anexo09) 
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2.2.0. EVENTOS.  

2.2.1 INNOVATION DAY. 

O Innovation Day faz parte do Programa Manaus Tech Hub, da empresa Sidia, que consiste na 
colaboração de diferentes áreas de empresas e instituições públicas para causar impacto na 
cultura da inovação dentro das empresas. O Evento aconteceu em dois espaços do Casarão da 
Inovação Cassina, o Coworking e o Terraço, no dia 01/12/2020 das 13h ás 21h, contando com 
13 participantes em um total de 30 vagas ofertadas. (anexo10) 

2.2.2. Mindset de Sucesso para Startup´s. (Direito Digital.) 

O Evento Mindset de sucesso para sturtups contou com as palestrantes Adrienne Marques e 
Eliane Coelho, que ministraram conteúdos sobre Direito Digital. O evento aconteceu no Espaço 
Terraço do Casarão da Inovação Cassina, no dia 16/12/2020 das 19h ás 21h, contanto com 10 
participantes das 20 vagas ofertadas. (anexo11) 

2.3.0 AGENDAMENTOS.  

Agenda e Serviços disponíveis 

ESCRITÓRIO RESERVADO 

Escritório reservado contém uma estação de trabalho para 6 pessoas com tomadas e ponto de 
conexão de internet (o espaço não dispõe de equipamentos de áudio e imagem e computadores, 
bem como materiais de papelaria e escritório). O período de uso do Escritório reservado, por 
agendamento é de 8h ás 17h. Este é um ambiente destinado para equipes de trabalho de 4 a 6 
pessoas, e seu agendamento deve ser realizado diariamente. 

ESPAÇO COWORKING 

O espaço Coworking do Casarão da Inovação Cassina oferece 9 estações de trabalho com 6 
lugares, dispondo de pontos de lógica (internet) e energia (tomadas), (o espaço não dispõe de 
equipamentos de áudio e imagem, bem como materiais de papelaria escritório). O período de 
uso do Espaço Coworking, por agendamento, é de 8h às 17h, e seu agendamento é pessoal e 
deve ser realizado diariamente. 

SALA DE COCRIAÇÃO 

O espaço Casarão da Inovação Cassina oferece duas salas de cocriação, a Sala 1 com 
capacidade de 8 pessoas, e a sala 2 com capacidade de trabalho para 13 pessoas (o espaço 
não dispõe de equipamentos de áudio e imagem, bem como materiais de papelaria escritório).Ao 
finalizar o agendamento, sinalize no campo de mensagem qual sala você tem interesse de 
utilizar. O período de uso das Salas de Cocriação, por agendamento, é de 2h máximas. 

TABELA DE AGENDAMENTOS.  

Dentro do processo de agendamento, é necessário entender o que leva o usuário a fazer um 
agendamento, não somente com relação ao processo de agendamento, mas aos eventos e 
cursos realizados. Os usuários, pelo espaço ser recém inaugurado, carece de pouca informação 
dentro das mídias com relação a funcionalidade e objetivo do espaço, por esse motivo, muitos 
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usuários por não entenderem a funcionalidade dos espaços oferecidos no Casarão da Inovação 
Cassina, acabam fazendo agendamentos e não comparecendo os mesmos, pois apesar da 
descrição feita na plataforma utilizada para agendamentos, os usuários acharam que eram 
cursos profissionalizantes ou de seguimentos similares. Apesar do empenho da equipe e das 
medidas de segurança adotadas para evitar o aumento do contagio por C0VID-19, foi notado 
que ainda existe grande receio dos usuários em estar participando de cursos, eventos e 
descobrindo o processo de agendamento do espaço Casarão da Inovação Cassina de maneira 
presencial. 

DEZEMBRO  AGENDADOS ATENDIDOS 

escritório reservado 13 1 

espaço coworking 38 13 

sala de cocriação 6 2 

Total 57 16 
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3.0. ANEXOS  

 

(anexo01): Curso: Trilha do Empreendedorismo 

. 

(anexo02): Curso: Gestão Empresarial Integrada – Uma perspectiva Inovadora. 

 

(anexo03): 65° Evento MEET UP do ecossistema de startups Jaraqui Valley. 
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(anexo04): Evento Fail Tech Man. 

 

(anexo05): Curso: Inteligência Artificial – Iniciação 

 

(anexo06):Curso: Indicadores de Desempenho – Inove o seu negócio. 
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(anexo06): Curso: Criação de Aplicativos. 

 

(anexo07): Marketing Digital para negócios. 
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(anexo08): Gestão de Recursos Financeiros. 

 

(anexo09): Evento: Innovation Day. 

 

(anexo10): Mindset de Sucesso para Startup´s. (Direito Digital.) 
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(Anexo11): Equipe do Casarão da Inovação Cassina com o Prefeito de Manaus. 

 

(anexo12): Equipe do Casarão da Inovação Cassina. 
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(Anexo13): Equipe do Casarão da Inovação Cassina. 

 


