Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PROPESQ
Diretoria de Inovação e Desenvolvimento
Raiar - Ambiente de Desenvolvimento de Startups da PUCRS

Programa de Desenvolvimento de Startups
Chamada Ciclo 2017.2

Regulamento válido para inscrições de 24/07/2017 a 31/12/2017

Campus Central
Av. Ipiranga, 6681 – P. 96 E – CEP 90619-900
Porto Alegre – RS - Brasil
Fone: (51) 3320-3673
E-mail: raiar@pucrs.br
www.pucrs.br/raiar

1. Apresentação da Raiar
A

RAIAR é o ambiente de desenvolvimento de startups do TECNOPUC (Parque Científico e

Tecnológico da PUCRS).
Nosso propósito é inspirar empreendedores a serem agentes de mudança social, encontrando
na tecnologia o meio para gerar negócios de valor. Para isso, buscamos tornar o processo de
desenvolvimento de startups uma experiência

empreendedora de superação, realização,

impacto e resultados.

2. Quem pode participar
Podem participar startups

de base tecnológica ou não.

Startups são empresas cujo faturamento anual seja inferior a R$ 3,6 milhões, com
menos de 5 anos de existência e que possuam Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ). Caso sua startup ainda não possua CNPJ, você poderá entrar no Programa e terá
até 6 meses para abrir a empresa.

O Programa prioriza a seleção de projetos startups

de base tecnológica, ou seja, projetos

que já estejam desenvolvendo produtos, serviços ou processos tecnologicamente novos ou
melhorias tecnológicas significativas em produtos ou processos existentes (FINEP, 2000).

Algumas vagas serão direcionadas para

startups que não são de base tecnológica,

porém desenvolvem soluções que são complementares ao desenvolvimento do ecossistema
empreendedor. Para estas empresas, o Programa aceitará a submissão de projetos que possuam
uma proposta de valor inovadora e que busquem solucionar problemas existentes e gerar
impacto social e de negócio.
Todas as startups do Programa contribuem com o ecossistema por meio de atividades
de mentoria, participação ativa em eventos da comunidade, geração e troca de conteúdo,
atividades de impacto social ou ações que estejam ligadas a sua atividade fim.

Todos os interessados são orientados a participar da palestra #VEMPRARAIAR, que acontece
quinzenalmente na sede da Raiar (Avenida Ipiranga, 6681 - Prédio 96E, Tecnopuc – PUCRS). Os
candidatos conhecem os serviços da RAIAR e seus ambientes, bem como, orientações de como
organizar o projeto para encaminhá-lo para o processo de seleção.

3. Benefícios para as startups participantes
Quando uma startup é selecionada pela Raiar, ela passa a integrar o ambiente de inovação da PUCRS
e passa a ter acesso aos programas do TECNOPUC, além dos serviços exclusivos para empresas
nascentes:


Consultorias individuais de acompanhamento



Mentoria com empreendedores e executivos de mercado



Conexão com grandes empresas



Laboratório de prototipagem Freezone



Apresentação para investidores



Apoio para inscrição em editais nacionais e internacionais



Maior visibilidade na imprensa local e nacional



Apoio em marketing, vendas, finanças, pessoas, gestão e estratégia



Acesso e participação em eventos



Networking e troca de conhecimento



Programa Sinergias (acesso a centros de pesquisa da PUCRS e empresas do Parque)



Acesso à Rede de Parceiros da RAIAR (mais de 20 empresas e mentores que prestam
serviços complementares ao seu negócio)



Programa de Softlanding Nacional (Intercâmbio para os maiores parques tecnológico do
Brasil: Parque Tecnológico da UFRJ, no Rio de Janeiro e Porto Digital, em Recife)



Programa de Internacionalização (O Tecnopuc tem acordo de cooperação internacional
com o Canadá, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Itália, Portugal, Reino Unido, Rússia e
com a Rede Europeia de Ambientes de Inovação –EBN)



U$ 5.000 válidos por 1 ano para serviços da AMAZON



Infraestrutura de salas privativas, espaço de coworking, salas de reunião, salas de vídeo
conferência, sala de ideação, auditório, sala de descompressão



Acesso ao TECNOPUC 24hs por dia durante os 7 dias da semana



Infraestrutura do Campus da PUCRS com restaurantes, cafés, lanchonetes, bancos, lojas,
serviços



Desconto no estacionamento (valor de aluno)

4. O Programa de Desenvolvimento de Startups
O Programa de Desenvolvimento de Startups da RAIAR está voltado para startups de base
tecnológica. No entanto, acreditamos que a geração de negócios inovadores, que não utilizem a
tecnologia como base de escalabilidade, também são de grande importância para o
desenvolvimento do ecossistema empreendedor. Nesse sentido, um percentual das vagas é
destinado a empresas dessa natureza.
Durante o Programa de Desenvolvimento, as startups serão acompanhadas e monitoradas em seu
processo de evolução. O objetivo da RAIAR é ajudar o empreendedor a criar um negócio sólido e
próspero, auxiliando desde a busca do mercado alvo, o crescimento e a estratégia de escala até a
transição de startup para empresa, quando são apuradas questões como portfólio de serviços,
internacionalização, crescimento exponencial de equipe e outros fatores indispensáveis no
desenvolvimento do negócio.
O Programa poderá ter duração de 6 a 30 meses. Ao longo desse período, as empresas terão acesso
à rede de parceiros da RAIAR, para desenvolver questões específicas do seu negócio.

5. Processo de seleção

O processo de seleção é continuo e segue as seguintes etapas:

Etapa 1: Inscrição
Os empreendedores deverão preencher a Ficha de Inscrição, anexando o Business Model
Canvas da proposta de negócio e um vídeo pitch de até 2 minutos.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail raiar@pucrs.br

Etapa 2: Avaliação da proposta de valor

O Comitê de Seleção da Raiar analisa e avalia os materiais enviados, considerando os seguintes
critérios:
i.

Startups de Base Tecnológica:
1º) Tecnologia e inovação em produtos e serviços
2º) Escalabilidade do negócio
3º) Experiência empreendedora
4º) Disponibilidade para interagir e contribuir para o ecossistema de inovação

ii.

Empresas que não são de Base Tecnológica:
1º) Pertinência do problema que a empresa quer resolver
2º) Inovação da proposta de valor do negócio
3º) Experiência empreendedora
4º) Disponibilidade para interagir e contribuir para o ecossistema de inovação
Se a sua proposta não for selecionada, você poderá reestruturá-la e submetê-la para uma nova
avaliação.
Se sua proposta for selecionada, a empresa será convidada para participar da Etapa 3.
Etapa 3: Banca de Avaliação

Todos os membros da equipe participam de uma Banca

de Avaliação.

A Banca é formada por 2 ou 3 avaliadores. A avaliação realizada tem duração média de 45 minutos,
contemplando a apresentação da empresa, bem como perguntas, críticas e sugestões dos
membros da banca.

Etapa 4: Resultado Final
As empresas que passarem pela Banca de Avaliação receberão um parecer com seu resultado.
Se a sua proposta for selecionada, alguns documentos serão necessários para a assinatura de um
contrato:
Para Pessoa Jurídica:




Cópia do Contrato Social atualizado e registrado na Junta Comercial
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - CNPJ
Cópia de RG e CPF dos sócios

Para Pessoa Física:


Cópia de RG, CPF e comprovante de endereço de todos os membros da equipe

Ao ingressar na Raiar como Pessoa Física, a empresa tem o prazo de até 6 meses para registrar
sua abertura.

6. Custos do Programa
O Programa tem um valor mensal, conforme quadros abaixo:
a. Valores para startups que serão residentes da RAIAR, no TECNOPUC Porto Alegre:
SERVIÇOS/FACILIDADES
INCLUSAS

FACILIDADES
NÃO INCLUSAS

Programa de
Desenvolvimento,
posto de trabalho
individual (fixo ou
rotativo), internet, luz

Nº DE
MEMBROS DA
EQUIPE
Até 4 pessoas

ESPAÇO FÍSICO

Coworking

VALOR MENSAL

Posto de trabalho FIXO
R$ 549,00 (por pessoa)
Posto de trabalho
ROTATIVO R$ 349,00
(por pessoa)

Programa de
Desenvolvimento,
espaço físico

Internet, luz,
mobiliário

Até 7 pessoas

Sala privativa

Valor total da sala
R$ 849,00

Programa de
Desenvolvimento,
espaço físico

Internet, luz,
mobiliário

Até 10 pessoas

Sala privativa

Valor total da sala
R$ 1.149,00

Programa de
Desenvolvimento,
espaço físico

Internet, luz,
mobiliário

Até 12 pessoas

Sala privativa

Valor total da sala
R$ 1.449,00

Empresas que ficarem no espaço de coworking deverão ter pelo menos um posto de trabalho FIXO.
O uso dos postos de trabalho ROTATIVOS do coworking será conforme disponibilidade.
As startups de base tecnológica participantes do Programa terão ao final do contrato uma taxa de saída. Maiores
informações, contate a RAIAR.

b. Valores para empresas que serão residentes da RAIAR, no TECNOPUC Viamão:
SERVIÇOS/FACILIDADES
INCLUSAS

FACILIDADES
NÃO INCLUSAS

Nº DE
MEMBROS DA
EQUIPE
Até 7 pessoas

Programa de
Desenvolvimento,
espaço físico

Internet, luz,
mobiliário

Programa de
Desenvolvimento,
espaço físico
Programa de
Desenvolvimento,
espaço físico

ESPAÇO FÍSICO

Sala privativa

Valor total da sala
R$ 479,00

Internet, luz,
mobiliário

Até 10 pessoas

Sala privativa

Valor total da sala
R$ 579,00

Internet, luz,
mobiliário

Até 15 pessoas

Sala privativa

Valor total da sala
R$ 849,00

Maiores Informações:
RAIAR – Ambiente de Desenvolvimento de Startups
Av. Ipiranga, 6681 – TECNOPUC – Prédio 96 E
90.619-900 Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone/Fax: (51) 3320-3673
Horário de funcionamento: das 9h às 12h e das 13h30 às 18h
E-mail: raiar@pucrs.br
Site: www.pucrs.br/raiar

VALOR MENSAL

