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I. Programa de Desenvolvimento de Software na Amazônia (AMAZONSOFT) 

- Pólo de Software do Amazonas 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 

Conhecimento 
Exatas 

Área de 

Atuação 
Software 

Situação 
Não Iniciado Finalizado Em Andamento 

Período Indeterminado 
(  ) (  ) (X) 

DESCRIÇÃO 

Objetivos 

 Apoiar o desenvolvimento empresarial, sob a ótica de um processo 

de incubação eficaz e com capacidade de transformar as empresas 

de base tecnológica de software nas desenvolvedoras de sistemas 

voltadas para a tecnologia da informação; 

 Fortalecer o empreendedorismo regional através do estímulo ao 

ensino do empreendedorismo e à criação de novas empresas, bem 

como o fortalecimento de empresas já existentes; 

 Promover a capacitação das empresas em gestão de negócios, 

melhoria da qualidade e produtividade, captação de recursos 

financeiros pelas empresas e em tecnologias inovadoras e/ou sob 

demanda; 

 Apoiar o desenvolvimento de negócios nas empresas, decorrentes 

das atividades de Prospecção de Oportunidades de Negócios e 

Presença de Empresas na Internet; 

 Promover ações para o marketing e comunicação do AmazonSoft 

que possam resultar em bons resultados de divulgação e de apoio ao 

projeto; serem desencadeadas no curto prazo, com um mínimo de 

esforço; e implicar em custo financeiro baixo; e, 

 Planejar, gerenciar e acompanhar as operações do AmazonSoft de 

modo a alcançar maior eficiência e eficácia das ações para o 

desenvolvimento de uma indústria de software no Estado do 

Amazonas. 

 

 

Atividades 

 

Operação1: Empreendedorismo e Geração Empresas 

1.1: Disseminação do empreendedorismo 

1.2: Geração de Empresas 

Operação2: Capacitação Empresarial    

2.1: Capacitação das Empresas em Gestão de Negócios 

2.2: Capacitação em Tecnologias Inovadoras 

Operação3: Promoção de Negócios     

3.1: Prospecção de Oportunidades de Negócios 

3.2: Presença de Empresas na Internet 

Operação4: Marketing e Comunicação    

4.1: Marketing 
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4.2: Comunicação 

Operação5: Planejamento, Gestão e Relações Institucionais 

5.1: Planejamento e Gestão 

5.2: Relações Institucionais 

Inovação Desenvolvimento de Softwares 

EQUIPE 

Líder 

Wesley Alves Pereira 

55 92 2123-5801 

 

55 92 3216-3892 

wesley@ctpim.org.br 

www.ctpim.org.br 

www.cide.org.br 

Parcerias 

Institucionais 

 Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA; 

 Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do PIM – CT-PIM; e, 

 Centro de Incubação de Empresas – CIDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


