HUB DE NEGOCIOS
O Núcleo de Práticas do curso de Administração surge da necessidade de fomentar e
proporcionar, aos acadêmicos, atividades práticas dos conhecimentos teóricos adquiridos, além
de estabelecer conexões com a sociedade/comunidade da microrregião de Palmeira dos Índios.
O desenvolvimento de tais atividades estará atrelado à criação e funcionamento do HUB de
Negócios e Inovação da Faculdade CESMAC do Sertão, que tem como principal objetivo a
integralização dos conhecimentos e habilidades revertidos em serviços oferecidos aos
empreendedores e futuros empreendedores da região. É importante ressaltar que, os demais
cursos ofertados pela Faculdade também poderão participar das ações e atividades do HUB,
estabelecendo assim, a interdisciplinaridade na IES.
HISTORICO
Em meados do ano de 2015, em suas novas instalações, o Hub de Negócios foi
alavancado em suas atividades por contar com amplo e excelente espaço próprio dedicado a
atividade da cultura empreendedora, espaço esse concedido através da coordenação do curso
de Administração da Faculdade Cesmac do Sertão.
A coordenação do curso, junto ao corpo docente, vem amplamente divulgando o
espaço do Hub e seu funcionamento junto a comunidade acadêmica. Em resposta a esse
movimento, o curso apresenta ampla manifestação de interesse dos alunos, no sentido de
conhecer a cultura empreendedora e adentrar no mundo dos negócios.
Apenas no ano de 2015, no seu primeiro semestre de atividades, o Hub contou já
com a abertura de uma empresa, hoje em operação no mercado com capitação real de clientes,
a Negócios e Inovações, voltada para o mercado de turismo e hotelaria. Foram estruturados
tanto a parte legal dos negócios (CNPJ, contrato social e sistema de cobrança contratado)
quanto a parte conceitual (qual o serviço, qual a inovação a ser ofertadas, plano de negócios em
si e estratégia de mercado). Todo o processo do pensamento empreendedor do negocio foi
voltado desenvolvido dentro do ambiente do Hub. Construiu-se uma equipe voltada
especialmente para área técnica, através de parceria e sociedade com a Interactive Monkey,
empresa localizada em Palmeira dos Índios, responsável pelo desenvolvimento do software
elaborado conceitualmente no Cesmac do Sertão.
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Ainda em 2015, chegou-se a uma propriedade intelectual, desenvolvida por
alunos no curso de administração: trata-se de um sistema de controle de estoques operado por
radio frequência. Desenvolvido primeiramente em forma de maquete, o mesmo uso tecnologia
existente, mas nunca antes combinada como nesse projeto.
Dentro do Hub de negócios, as atividades também foram marcadas por inúmeras
orientações preliminares acerca de negócios de forma geral, atendendo aos anseios dos alunos
do curso de administração. Houve ainda dois grandes destaques que evoluíram para uma
verdadeira consultoria, para uma cooperativa agrícola instalada em Palmeira dos Índios, que
hoje conta com ampla atuação no campo em termos de assistência ao agricultor e maquinas
(bens de capital) pesadas para pavimentação e aberturas de estradas, com o objetivo de gerar
um fluxo de caixa para a mesma. Adicionada a cooperativa tem-se a presença de um
comerciante de confecções, aluno do curso de administração, que hoje conta com
acompanhamento de seu negocio, com faturamento que pode chegar a R$ 40 mil mês ou quase
meio milhão por ano. O acompanhamento se da especialmente pela gestão financeira,
formação de preços de seus produtos e apuração de resultado do exercício, de forma mensal, a
chamada DRE.
Assim, tem-se os primeiros passos do Hub, firmes em direção a um futuro próximo
(muito próximo) com maior presença de pessoas empreendedoras e interessadas no
empreendedorismo.
O HUB de Negócios e Inovação da Faculdade CESMAC do Sertão disponibilizará, à
sociedade, um espaço para o desenvolvimento criativo e inovador dos empreendimentos,
através de cursos, palestras, consultorias e do próprio espaço físico, possibilitando a
articulação dos conhecimentos acadêmicos às necessidades da vida cotidiana.
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