Procenge firma parcerias estratégicas para inovação aberta com
CIn-UFPE e CESAR.LABS
A Procenge, empresa nacional de Tecnologia, especializada em desenvolvimento de
soluções integradas para gestão empresarial, entrou com força na open innovation.
Depois de ter firmado parcerias estratégicas nesta área, com a Gerência de Inovação do
Centro de Informática da UFPE (CIn-UFPE) e o Corporate Partners, programa do
CESAR.LABS, aceleradora de startups do CESAR, no final de 2016, a empresa vem
observando as novas soluções e negócios que estão sendo desenvolvidos e
apresentados ao ecossistema brasileiro de inovação e empreendedorismo em
Tecnologia da Informação através da participação em encontros e conferências de
startups. José Luna, diretor de Inovação da Procenge, participará, por exemplo, do
Startup Weekend Recife 2017, que será realizado entre os dias 31 de março e 2 de abril,
na capital pernambucana.
Os esforços nessas três direções estão sendo feitos com objetivo de posicionar a
empresa como integradora e fornecedora de soluções inovadoras que atendam cada
vez mais as necessidades do mercado e dos seus clientes. O primeiro resultado desse
novo modelo será a divulgação, prevista para maio, do resultado do Desafio Pirâmide,
lançado ano passado. A competição de programação, voltada para os alunos do Centro
de Informática e da graduação em Design da UFPE, entra na reta final, colocando os
estudantes em contato com uma demanda real da própria Procenge. Durante quatro
meses, dois grupos de alunos, estão sendo desafiados a desenvolver uma solução
inovadora para a evolução tecnológica do ERP Pirâmide. O software de grande porte,
rico funcionalmente para gestão administrativa, financeira e operacional de empresas
de diversos setores é o carro chefe da Procenge no mercado.
“Esse é apenas o primeiro desafio lançado junto ao CIn-UFPE. Outros ainda virão na
busca por atendermos as necessidades dos nossos clientes e dos segmentos de mercado
em que atuamos, além de gerar uma troca de valor na transferência de tecnologia e
geração de startups baseadas no conhecimento de excelência produzido na
universidade e na nossa experiência de 44 anos de mercado”, comentou José Luna.
Segundo Cristiano Araújo, professor do CIn-UFPE, a parceria com a Procenge e o Desafio
Pirâmide são marcos significativos na estratégia de posicionar o CIn como um parceiro
competitivo em open innovation para as empresas. “O entendimento do que é open
innovation por parte da Procenge e também dos desafios que implicam em inovar têm
nos ajudado, e muito, na construção de um CIn ainda mais inovador”, ressaltou.
OUTRA VIA - Junto ao CESAR.LABS, a atuação da Procenge segue por um viés diferente.

As duas partes estão finalizando a tese de investimento que terá como objetivo buscar
no mercado startups com nível de maturidade MVP (mínimo produto viável) em
algumas das áreas de atuação da Procenge, como saúde suplementar, gás natural e
saneamento. Em conjunto, a aceleradora e a empresa se associam para investir no
amadurecimento das soluções geradas pelas startups. O processo de seleção de ideias
será feito por meio de chamadas, que serão divulgadas em breve para o público.
A nova diretriz da Procenge pretende colocar as soluções oferecidas pela empresa
pernambucana, pioneira no mercado de TI nacional, num patamar de competitividade
cada vez maior, ofertando aos clientes soluções avançadas e num prazo menor,
agregando cada vez mais valor aos negócios.

A PROCENGE é uma empresa de TI especializada em desenvolvimento de softwares de gestão
integrados e possui produtos consolidados no mercado nacional. Com ênfase em eficiência
operacional e inovação, oferece soluções capazes de atender demandas específicas de cada
negócio. Seus serviços contemplam desde o desenvolvimento de soluções personalizadas, até
implantação, consultorias e treinamentos. Seus principais produtos são: ERP Pirâmide, para
gestão administrativa, financeira e operacional; MobiServices, uma plataforma de criação ágil
de aplicativos para dispositivos móveis e InnFluit, plataforma para criação de aplicações
diversas, com recursos de workflow, GED, EPM, assinatura digital e outros. A Procenge também
oferece soluções de Eficiência Energética, BI e sistemas para verticais como Saúde, Saneamento,
Gás, Manufatura, Educação, Logística, Serviços e Governo, além de desenvolver soluções
customizadas para cada cliente. Saiba mais em www.procenge.com.br.

