
Pessoas e recursos humanos;
Projetos e empresas incubadas;
Entrega e coleta de informações;
Workflow / fluxos de trabalho;
Rotinas administrativas;
Inovação;

Parceiros;○
Administração pública;○
Instituições e centros de pesquisa;○
Órgãos de fomento;○

Relacionamento:

As instituições do ecossistema brasileiro de inovação, que engloba empresas startups, incubadoras, 
aceleradoras, centros de inovação, parques científicos e tecnológicos e demais organizações públicas e 
privadas  devem tomar a dianteira quando o assunto é organização e gestão de: 

Pergunto: Como organizar toda a informação? Como manter os dados 
atualizados? Como facilitar processos? Como implantar a cultura de gestão 
organizacional? Como melhorar o nível de interação entre as empresas?

Nós temos essa solução!  
Veja abaixo os módulos e os processos internos que nossa 

solução pode atender - composto por Plataforma de Gestão e 
Serviços Especializados!

A Plataforma de Gestão pode oferecer:

Gestores das instituições

Plataforma de Gestão (Sistema Online): Em nossa plataforma de gestão, as informações são totalmente 
integradas, inclusive com serviços especializados, o que resulta em "valor" para todos os envolvidos:

Instituições do Ecossistema de Inovação.

   Página 1 de Segmentos    



Gestores das instituições
Funcionários e colaboradores das instituições
Empresas e projetos incubados
Empreendedores, funcionários e colaboradores das empresas incubadas
Outros usuários envolvidos - público em geral

Veja alguns módulos que a compõe:

Todos usuários acessando por uma única Central de Acesso  

Central unificada de acesso para gestão de informações e colaboração para sua instituição! Um único 
login e uma só senha para tudo! Permite que todos os usuários acessem os módulos da plataforma e 
também possam editar e atualizar suas informações de perfil.

É na Central de Acesso que filtramos os perfis e cada usuário pode acessar somente os módulos que for 
liberado para ele. Ex: o empreendedor pode acessar o módulo de faturamento para atualizar um boleto 
vencido, enquanto o funcionário dele nem visualiza esta possibilidade.

Foco: Todos os usuários.

Cadastros de empresas, usuários e consultas cadastrais com a Gestão de 
cadastros e Permissões

Empresas: O módulo de empresas, lista cada uma das empresas (projetos) cadastradas no sistema, qual 
é o perfil dela - se é incubado, empreendedor, fornecedor, prestador de serviços, etc - e todas as 
informações cadastrais disponíveis. Neste módulo ainda, você visualiza a lista de usuários relacionados a 
cada empresa, bem como as informações de contato e informações adicionais.

Usuários: Precisa do e-mail e telefone daquele funcionário ou do empreendedor? Este módulo lista os 
usuários ativos cadastrados no sistema, bem como as informações de contato e informações adicionais.

Segurança e Permissões: Através dos Grupos e Subgrupos, você fará o relacionamento dos usuários,  
define também quem são os colaboradores, empreendedores, fornecedores, funcionários e quem pode 
acessar cada informação da plataforma, conteúdos e como se relacionarão através dos módulos 
disponíveis.

Foco: Instituição e empreendedores.

Disponibilize instruções, tutoriais, manuais, etc com a Central de Ajuda

Informações, instruções de trabalho, manuais e tutoriais à disposição e de forma muito organizada!   
A padronização de manuais, instruções e tutoriais sobre os procedimentos da instituição, promovem 
melhor agilidade, confiança e segurança das informações. A gestão eletrônica destes manuais, tutoriais, 
etc, é uma forma simples e muito eficiente de organizar estes tipos de informações. Uma das 
características definitivas da tecnologia Central de Ajuda é a facilidade com que as páginas  de tópicos 
são criadas e alteradas e a maioria dos tópicos são abertos a todo o público da empresa ou pelo menos 
a todas as pessoas que têm acesso ao módulo de central de ajuda.

Exemplo: Manual para autorização de entrada de prestadores de serviço, Procedimento para entrega de 
mercadorias, etc.

Foco: Empreendedores, funcionários, terceirizados e prestadores de serviço.
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Treinar, capacitar e integrar pessoas pelo EAD / e-Learning

Universidade corporativa ou ensino a distância... esta é sua solução completa e robusta!

Você e sua instituição com certeza reconhecem a necessidade de treinamento e capacitação de 
funcionários, empresas incubadas, empreendedores, terceirizados, prestadores de serviços, 
fornecedores, etc. Com nosso EAD, você pode realizar todo tipo de treinamento online, capacitação, 
cursos, testes, avaliações, testes de conhecimento e além disso este módulo disponibiliza muitas outras 
possibilidades para você mesmo montar sua central de treinamento e até sua universidade corporativa. 

Cursos: Através de uma parceria com a Educa Virtual - empresa especializada em educação a distância -  
oferecemos a plataforma com vários cursos prontos disponíveis: Marketing Pessoal, pacote Windows e 
Microsoft Office,  A Comunicação na Organização, Administração Financeira e Organizacional, Avaliação 
Das Competências para Alta Performance, Princípios Para Coleta Seletiva, Como elaborar um currículo 
de destaque, Comunicação Empresarial, Conceitos Iniciais de Sustentabilidade, Curso de Segurança para 
Internet, Empreendedorismo - Aprenda Sobre Essa Boa Ideia, Empreendedorismo e Carreira, 
Empresário: Ser ou Não Ser?, Excelência no Atendimento, Combate a Inocêncio - Princípios Básicos, 
Formação Gerencial - Operações, Fundamentos de Logística Reversa, Gestão de Desempenho e 
Liderança de Equipes Operacionais, Gestão de Estoques, Importância da qualidade para a sustentação 
da Marca, Inclusão de Pessoas com Deficiência, Jornada para a Liderança e mais outros 30 cursos que 
variam de 2 a 40 horas. Além disso a Educa Virtual, pode desenvolver e produzir cursos sobre demanda, 
para atender treinamentos e capacitações pontuais.

Foco: Todos os usuários.

Informação para seus incubados e fornecedores na Extranet Colaborativa

É o canal de comunicação com seu público externo, sejam eles empresas incubadas, empreendedores, 
fornecedores, prestadores de serviços, entre outros. Uma Extranet Colaborativa, permite que você 
transmita as informações necessárias, de forma segura, pois só acessa quem tiver permissão concedida. 
Lembre-se que informação e interação é a forma mais prática e garantida de fidelizar seu 
empreendedor e outros stakeholders. Também é uma grande aliada ao departamento de marketing, 
que poderá criar e manter todo o histórico de comunicados, peças de divulgação, campanhas, etc 
cronologicamente e disponível para consultas.

Foco: Empreendedores e seus funcionários, prestadores de serviços, colaboradores e fornecedores.

Centralizar a cobrança, emitir boletos, atualizar vencidos, etc pelo Faturamento

O Faturamento  é onde a instituição centraliza todas faturas realizadas e emite as cobranças para os 
incubados e empreendedores. Além do controle e centralização dos recebimentos dos outros módulos 
da plataforma (como das vendas online), este módulo também permite o faturamento recorrente de 
valores, cobranças avulsas, emissão de boletos e integração com os meios de pagamentos tipo BCash e 
PagSeguro livrando você daqueles procedimentos cansativos e improdutivos que esta tarefa exige.

Exemplo: Sabe aquela tarefa árdua, morosa e complicada de lançar, atualizar e acompanhar as faturas e 
boletos emitidos para os incubados e empreendedores, todos os meses? Aqui você faz isso com 3 
cliques e o usuário com permissão pode atualizar a fatura ou boleto vencido, direto do perfil dele, 
eliminando de vez, a necessidade de pessoas dedicarem horas para este procedimento.

Foco: Instituição, incubados, empreendedores, usuários que compraram online.

Todos os contratos organizados e controlados pela Gestão de Contratos

   Página 3 de Segmentos    



Todos os contratos organizados e controlados pela Gestão de Contratos

Organize prazos, vencimentos, valores e anexos dos contratos da instituição, com incubados, 
empreendedores e fornecedores. Imagine um contrato não renovado, o prejuízo acumulado ao longo 
de um ano e os desgastes que isso gera. O módulo de Gestão de Contratos permite a organização dos 
documentos que representam seus direitos e obrigações para com os incubados, empresas e 
fornecedores da sua instituição. Isso parece muito fácil, mas sem um sistema para apoiar você nesta 
tarefa, rapidamente isso pode se transformar numa grande dor de cabeça.

Foco: Instituição, incubados, empreendedores, empresas, prestadores de serviços e fornecedores.

Coletar informações, identificar e diagnosticar pela Gestão de Formulários

Gestão de Formulários para você pode criar e publicar formulários, de forma muito simples, fácil e 
intuitiva. Para coleta de informações, conhecermos melhor os empreendedores, funcionários, 
fornecedores, colaboradores, etc, criar formulários específicos nos ajuda na captação de diversas 
informações. Após cria-los, você pode envia-los aos usuários através de links ou mesmo disponibiliza-lo 
para que os usuários preencham as informações solicitadas.

Exemplo: Formulários de autorização, pesquisas, requisição de materiais, avaliação de requisitos, 
diagnósticos periódicos, etc.

Foco: Instituição, empreendedores, empresas, funcionários, colaboradores, fornecedores e prestadores 
de serviços.

Integre e informe seus colaboradores pela Intranet Corporativa

Informe e compartilhe informações com seus funcionários e colaboradores em um portal prático e 
colaborativo. A Intranet B2BNetwork organiza todas as informações direcionadas aos funcionários e 
colaboradores instituição, fornecendo recursos e ferramentas para que os gestores tenham controle de 
todas informações do negócio. Objetivamente a intranet vai melhorar a comunicação, proporcionando 
um aumento de produtividade de suas equipes e departamentos, trabalhando fortemente o 
endomarketing da instituição.

Foco: Instituição, colaboradores e funcionários.

Crie grupos, discuta assuntos, opine e informe pela Rede Social Corporativa

Crie muita interação e colaboração entre colaboradores, funcionários, empreendedores, etc,  de 
forma descontraída e muito prática. A necessidade de colaboração e integração entre a instituição e 
todos os usuários envolvidos, transformam as redes sociais corporativas em grandes aliadas das 
empresas que querem “largar na frente” com algo inovador e diferenciado. 

Inovação - Integrar colaboradores num mesmo ambiente é buscar feedback, envolver os 
empreendedores nas decisões e, principalmente, incentivar a inovação em todas as esferas.
Disponibilidade - Disponibilizar o conhecimento crítico da instituição em uma rede social corporativa é a 
melhor forma de incentivar a colaboração entre os empreendedores.
Colaboração - Uma rede social corporativa permite que as informações estejam disponíveis em tempo 
real a todos os envolvidos, sem a dependência de e-mails.

Foco: Instituição, empreendedores e todos os usuários envolvidos.

Controle as solicitações e acompanhe o andamento delas pelo Webdesk 
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Controle as solicitações e acompanhe o andamento delas pelo Webdesk 

Gestão de solicitações, prazos e tempos de execução agora é uma tarefa muito prática e simples. 
Controlar solicitações dos empreendedores e seus funcionários, colaboradores, direcionar isso entre 
funcionários e departamentos da instituição e ainda controlar prazos e tempos de execução é uma 
tarefa importante e não pode ser feita de forma desleixada e/ou desorganizada. Utilize nosso webdesk 
para esse controle e acompanhe tudo de forma intuitiva e muito prática. Usuários também podem abrir 
as solicitações e acompanhar todas as etapas de realização do que foi solicitado.

Foco: Instituição, funcionários e empreendedores.

Informe e esteja no mundo, seja no computador ou no celular pelo Website da 
Instituição

Menus e Páginas - ilimitadas e totalmente dinâmicas;
Subpáginas em níveis – ilimitadas;
Páginas restritas;
SEO (otimização de buscas otimizado por página de conteúdo;
Editor de conteúdo, para você ter liberdade de criar seus próprios conteúdos;
Componentes de Interatividade - o Website possui muitos componentes para você gerenciar e 
direcionar os conteúdos de forma organizada e direcionada. Conheça alguns deles: Agenda, 
Artigos, Chat corporativo, Depoimentos, Destaques, Downloads, Enquetes, Eventos, FAQ, Galeria 
de imagens e vídeos, Banners, Glossário, Mural de recados, Painel de resultados, Palavra do 
diretor, relatórios e estatísticas e muito mais.



Várias ferramentas de apoio e publicação de conteúdos no site da instituição:

Benefícios: Templates em HTML5; Pronto para dispositivos móveis; Menus e páginas ilimitadas; Dezenas 
de componentes de interação; Hospedagem e e-mail inclusos; SEO – otimização para mecanismos de 
busca; Entrega em até 30 dias;

Conteúdo: Localização, incubados, projetos, serviços, institucional da instituição, telefones (instituição e 
empresas incubadas), promoções, eventos, e tudo mais que o departamento de marketing precisar 
disponibilizar de forma rápida e dinâmica. 

Página dos Incubados: crie uma página específica para cada incubado na sua instituição. Para os 
empreendedores isso é uma grande ajuda, pois ajuda a divulgá-lo com informações relevantes e ainda 
apresentar em qual estágio está cada empresa e/ou projeto. Caso seus incubado tenha site, dali mesmo 
você cria o link para direcionar o usuário para o site próprio.

Foco: Instituição, empresas incubadas, empreendedores e clientes - usuários da comunidade e 
internautas.

Venda de serviços, inscrições, cursos, taxas, etc pelo e-Commerce

Um canal de venda online adicional para seus negócios e pronta para mobile! Expanda seus negócios e 
venda serviços, cursos, eventos, anuários, pesquisas, taxas administrativas, inscrições, etc pela internet. 
Este módulo possibilita sua atuação em outros mercados, sem barreiras físicas. Permite também piloto 
de vendas de produtos e serviços dos seus incubados. De forma totalmente integrada ao B2BNetwork, 
seu e-commerce já calcula frete automaticamente e ainda recebe pelas vendas com toda a segurança 
dos meios de pagamento integrados via boleto, Bcash e Pagseguro.

O e-Commerce é uma plataforma segura e flexível para atender as necessidades do seu negócio e da 
sua instituição, preparada para  acompanhar seu crescimento. Oferece integração, facilidade, segurança 
de infraestrutura e aprimoramento constante.
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Foco: Instituição, empresas incubadas, empreendedores e clientes - usuários da comunidade e 
internautas.

Divulgue as informações por canais segmentados com o Blog Corporativo

A informação direcionada para o público certo através de blogs (múltiplos), públicos e/ou restritos. 
Quer divulgar e direcionar as informações da instituição e sobre as fases de incubação, dicas de 
mercado, posicionamento, e de forma descontraída? Utilize este módulo de multi-blogs dinâmicos, 
permitindo dividir os assuntos em vários temas relacionados à empresa, colaboradores, projetos, etc. 

Foco: Instituição, empreendedores, colaboradores e funcionários.

Controle e configure tudo pelo Painel de Controle Manager

Painel de Controle para gestão de todas as funcionalidades e configurações do sistema. Para um 
sistema como a plataforma B2BNetwork funcionar, é necessário que haja um painel de controle, para 
que o gestor da instituição ou responsável pelo sistema, possa organizar e gerenciar os módulos, 
usuários, informações, permissões de acesso, etc. Com uma interface simples, intuitiva e amigável, essa 
tarefa se torna fácil e descomplicada.

Foco: Instituição e gestores da plataforma.

Outros Módulos Disponíveis

Além dos módulos apresentados acima, também temos os seguintes módulos disponíveis para 
utilização:  Disco Virtual, Cargos e Organograma e Gestão de Produtos e Serviços. A cada mês, lançamos 
novos módulos totalmente integrados à nossa plataforma.

Os Serviços Especializados são compostos por:

Mapeamento da maturidade em Ciência, Tecnologia e Inovação 

É composto por um estudo e um relatório de maturidade do ambiente de inovação no que 
tange às práticas de gestão em ciência, tecnologia e inovação (CT&I), fomento à pesquisa, 
densidade de interações empresa-universidade, indicadores de pesquisa, inovação e fluxos de 
informações (internas e externas). 

Credenciamento junto ao Sistema Paulista de Ambientes de Inovação (SPAI)

Conjunto de relatórios desenvolvidos com o objetivo de obter o Credenciamento 
Provisório/Credenciamento Definitivo, outorgados pelo Sistema Paulista de Ambientes de 
Inovação (SPAI). É um produto composto pelo Estudo de Viabilidade Financeira, Estudo de 
Viabilidade de Infraestrutura e o respectivo Projeto de Ciência, Tecnologia e Inovação. São 
elaborados de acordo com as recomendações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.

Gestão de Ciência e Tecnologia

Apoiar e potencializar a competitividade da instituição através da definição de políticas e 
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Apoiar e potencializar a competitividade da instituição através da definição de políticas e 
métricas para a inovação, planejamento tecnológico e gestão de projetos de inovação aberta. A 
Gestão de Ciência e Tecnologia é um convênio para fomentar e orientar as atividades de 
Pesquisa e Desenvolvimento no ambiente de inovação, aproximando empresas, universidades 
e administração pública (Modelo Triple Helix).  O objetivo é vencer o isolamento das 
instituições e fomentar a cultura da pesquisa, intercâmbio de informações, linhas de fomento e 
estímulo às parcerias em três escalas: no próprio ambiente de inovação, na região e no mundo. 

Relatório anual de acompanhamento de Ciência, Tecnologia & Inovação

Os Relatórios de acompanhamento são compostos por indicadores temáticos levantados junto 
às empresas do ambiente de inovação e constante avaliação de desempenho de acordo com o 
Projeto de Ciência, Tecnologia e Inovação e com as diretrizes do Sistema Paulista de Ambientes 
de Inovação (SPAI). Eles são uma importante fonte para o alinhamento e a atuação da unidade 
gestora e são solicitados anualmente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a 
manutenção do Credenciamento Definitivo.

CERNE, SPTec, MCTI e outros...

A  instituição tem interesse em participar dos programas do CERNE e SPTec, ou consegue corresponder 
às demandas do MCTI e participar de Editais da FINEP, BNDES ou FAPESP?  Para todos os casos, sua 
instituição, deverá manter várias rotinas, documentos, informações, canais de pesquisa, diagnósticos e 
padronização de processos internos. Nossa plataforma de gestão permite sua instituição ficar nos 
conformes para participar destes "programas de qualidade" disponíveis. Além disso temos uma parceria 
com a MAPPA, que junto conosco, vai estar ao seu lado, oferecendo serviços especializados, na 
formalização e orientação desta organização para sua instituição.

Exemplo: Baixe aqui o documento descritivo do enquadramento dos módulos do B2BNetwork nos 
"Processos Chave" e nas "Práticas Chave", conforme regulamento do Cerne. Mais abaixo falaremos 
sobre os serviços especializados.

É totalmente online;•
Prático e intuitivo;•
Mais segurança;•
Cabe no seu bolso e você só contrata o que precisa;•
Facilidade e velocidade de acesso;•
Compatibilidade e responsividade;•
Atualização e melhorias constantes;•
Livre de vírus e de sequestro de dados;•
Central de Acesso Unificada;•
Provê produtividade, mobilidade e é sustentável;•
Muito mais facilidades em um mesmo sistema modular, online e totalmente integrado;•

Conheça alguns dos benefícios do B2BNetwork:

Conheça na prática o que o B2BNetwork pode fazer por sua empresa e pelo seu negócio. 
Entre em contato com nosso departamento comercial e solicite um login e senha da versão de 
demonstração.
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T: +55 19 2121.0501 | T: +55 11 2626.1496 | T: +55 31 2626.1273
E: comercial@b2bnetwork.com.br | W: www.b2bnetwork.com.br
Verifique a “Politica de Privacidade” em nosso site. Antes de Imprimir, pense no meio ambiente!
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