Startups

Programa de Incubação 2019

Desenvolva
seu negócio
em uma das
melhores
incubadoras
do Brasil

Tem uma startup ou uma ideia
e um plano de negócios?
Já é uma empresa nascente,
inovadora e de base tecnológica?
Se respondeu sim para alguma destas
perguntas, venha fazer parte do ecossistema de
inovação da UNITEC, eleita melhor incubadora
do mundo pelo Technopolis Foundation.
A UNITEC está localizada no Parque Tecnológico São Leopoldo –
Tecnosinos, na cidade de São Leopoldo/RS, eleito duas vezes o melhor
parque tecnológico do país. É composto por mais de 100 empresas,
entre pré-incubadas, incubadas e consolidadas.
Aqui, sua empresa terá o ambiente ideal para se desenvolver, inovar e
tornar-se um player competitivo no mercado.

Áreas de
Negócios

1

Tecnologia da informação

2

Automação e engenharias

3

Comunicação e
convergência digital

4

Tecnologias para a saúde

5

Energias renováveis
e tecnologias
socioambientais

Palavras-chave:
agrotech
healthtech
retailtech
edtech
fintech
indústria 4.0
impacto socioambiental

Modalidades
PRÉ-INCUBAÇÃO

Hub
H2H

Espaço de coworking para empreendedores – Parceria H2HUB
Neste espaço integrado, você vai dividir o mesmo ambiente com outras
pessoas. Oferecemos amplo suporte a empreendedores que possuam uma
ideia de negócio ou novo produto. A PRÉ-INCUBAÇÃO é o local ideal para
realizar a modelagem de sua empresa e/ou o plano de desenvolvimento
de novas soluções para o mercado com um custo mensal acessível. Estão
incluídos na mensalidade, assessorias, treinamentos e suporte técnicocientífico para um futuro período de Incubação.
Junto aos mentores e consultores do H2Hub o empreendedor irá:
Verificar a viabilidade mercadológica e técnica do seu projeto empreendedor;
Fazer a modelagem de seu negócio de forma resumida e consistente;
Entender alternativas e processos de formalização de empresas;
Desenvolver a cultura do empreendedorismo e o seu perfil empreendedor.
Duração: 4 a 6 meses | Mensalidade: R$ 300,00 | Pacote TTF + Modelagem
Financeira 2 Mentorias (1 contábil) | Uso coworking 3 turnos por semana

INCUBAÇÃO LOCAL

Escritórios individualizados (instalações da UNITEC)
Espaços dedicados exclusivamente à sua empresa, planejados para
atender às necessidades de novos empreendimentos, com áreas
medindo de 21 m² a 25 m², distribuídos de acordo com a disponibilidade e
demanda, com valor mensal subsidiado por metro quadrado.
UNITEC 1 – Salas sem mobiliário para que a empresa tenha a
oportunidade de customizar sua estrutura física de acordo com as
premissas específicas de seu empreendimento.
UNITEC 2 – Salas totalmente mobiliadas e com rede lógica instalada para
início imediato das atividades empresariais – modelo Plug and Play.
Duração: 3 a 4 anos | Ano 1: R$ 29,05/m² mensal | Ano 2: R$ 35,51/m² mensal
Ano 3: R$ 43,04/m² mensal (corrigidos pelo IGPM – mês de março)

INCUBAÇÃO A DISTÂNCIA
Modalidade híbrida

Sua empresa passará pelos mesmos estágios de implementação de plano
de negócios e/ou plano de desenvolvimento de novos produtos, usufruindo
de todos os serviços oferecidos pela Incubadora. Porém, não contará com
um espaço físico dedicado exclusivamente para operação do negócio.
Nesta modalidade, a empresa não usufrui de uma sala exclusiva, porém,
tem os mesmos direitos e deveres da modalidade presencial. Conta com as
áreas comuns, meeting points, salas de reuniões, laboratórios, empréstimo
de equipamentos, oportunidades de capacitação, planejamento, monitoria
e demais serviços do prédio da Incubadora. Análise feita caso a caso.
Duração: 2 a 3 anos
Mensalidade fixa: R$ 269,00 (Corrigidos pelo IGPM – mês de março)

Participe

Que tal dar
os primeiros
passos para
fazer parte
do nosso
Ecossistema
de Inovação?

Pode participar da
incubadora de empresas
qualquer pessoa que
tenha um projeto
inovador e deseja abrir
sua própria empresa.
Os empreendimentos
já existentes também
podem ingressar
no programa e
receber o apoio da
incubadora. Para
tanto, é preciso ter um
projeto para melhoria
ou desenvolvimento
de novos produtos
e serviços. Todos os
potenciais participantes
devem atuar em pelo
menos uma área
prioritária da Incubadora.

01
02
03

Pessoa física

Oportunidade para
pesquisadores/profissionais
que tenham uma ideia de
negócio de base tecnológica
e querem constituir sua
própria empresa para
desenvolver um produto/
serviço inovador.

Nova empresa
já instituída
Pessoa Jurídica que deseja
criar um novo produto/
serviço inovador e de base
tecnológica.

Empresa
consolidada
Empresa consolidada ou
grupo empresarial que
pretende desenvolver
mercado através de um novo
produto/serviço inovador de
base tecnológica dentro da
incubadora.

Infraestrutura

Laboratórios

Desenvolvimento

Parcerias

- Auditório
- Espaço de convivência
- Estacionamento
- Mini auditório
- Sala de reuniões
- Sala de videoconferência
- Segurança 24 horas

- Planejamento estratégico
- Acompanhamento semestral
(consultoria e assessoria)
- Eventos
- Treinamentos
- Workshops

Benefícios

- Computação física, eletrônica e robótica
- Mídias (áudio, vídeo e fotografia)
- Modelagem digital
- Prototipagem física: manufatura aditiva
e subtrativa

- Empresas de tecnologia/serviços
pagam apenas 2% de ISS sobre valor
total faturado
- Crédito de U$ 15.000 para utilização de
serviços Amazon (válido por 2 anos)
- Escritórios de advocacia da região
- Embaixadas para Internacionalização
- Sebrae
- Aceleradoras
- Investidores anjo

Oferecemos um
pacote de serviços
e vantagens,
contribuindo para
o desenvolvimento
do seu negócio.
Os benefícios levam em
consideração o estágio de cada
empreendimento.

ETAPA 2 - Banca
Em até 7 dias úteis, após o envio da documentação,
você vai receber, por e-mail, a confirmação se
está apto ou não a apresentar sua proposta
empreendedora ao Conselho de Avaliação da
Incubadora. Na data agendada, você terá 10
minutos para apresentar seu negócio. A banca
pode ser presencial ou por videoconferência.

ETAPA 1 - Inscrição
Acesse o site do Tecnosinos, preencha o
formulário de inscrição para o Programa
de Incubação e envie os documentos
necessários. Ficou em dúvida na hora de
preencher o formulário? não hesite. Entre
em contato pelo telefone (51) 3590-8601.

Vem com
a gente!
Venha fazer parte do
ecossistema de inovação
da UNITEC, eleita a melhor
incubadora do mundo pelo
Technopolis Foundation.

Participe do nosso programa
de incubação. Saiba como:

tecnosinos.com.br

ETAPA 3 - Seleção
O resultado da banca sai em até 5 dias úteis.
Uma vez aprovada a proposta, começa o início
da pré-incubação ou incubação propriamente
dita. No e-mail de resultado, você vai receber as
orientações técnicas, documentos necessários,
modelos de contratos e informações financeiras.

ETAPA 4 - Incubação
Pronto! A partir de agora, você faz
parte de um dos mais prósperos
ecossistemas de inovação do país.
Deste momento em diante, passa a
contar com todos os benefícios para
desenvolver seu projeto inovador.

ETAPA 5 - Desenvolvimento
A jornada de incubação e desenvolvimento
reserva múltiplas oportunidades para ampliar
seus conhecimentos e habilidades para:
gestão empresarial, tecnológica, financeira,
comercialização de produtos e serviços,
marketing, assistência jurídica, dentre outros.

ETAPA 6 - Graduação
Após passar por todas as etapas de desenvolvimento,
sua startup estará pronta para crescer. O Programa
de Incubação leva, em média, três anos. Período
em que sua empresa terá a oportunidade para se
desenvolver, consolidar e inovar.

Dicas pra banca
A avaliação dos projetos será realizada levando
em consideração aspectos relacionados às áreas
de: estratégia de negócios, mercado, tecnologia
e potencial inovador, equipe e capital. Confira:
Estratégia
- Qual é o seu modelo de negócio?
- Perfil do público-alvo
- Principais atividades – produtos/
serviços
Mercado:
- Proposta de valor ou benefícios
que você entrega para o mercado
- Diferencial competitivo (relevância)
- Concorrência e barreiras de entrada
- Evolução recente
- Perspectivas de crescimento
Tecnologia e Inovação:
- Quais são as tecnologias utilizadas
pelo seu negócio?
- Qual é o estágio de maturação
dessas tecnologias?
- Identifica risco tecnológico
- Classificação da inovação:
disruptiva ou incremental

Equipe:
- Experiência
- Formação
- Talento
- Perfil empreendedor
- Complementariedade
Dica: Detalhe os integrantes da
equipe, incluindo nome, minibio e
papel na empresa.
Mencione quanto tempo cada
membro da equipe terá para se
dedicar ao negócio.
Capital:
- Como irá gerar receita
- Descrição de principais custos e
despesas (com produção, pessoal,
manutenção)

Aspectos analisados na banca:

- Modelo de negócio/estratégia de negócio
- Tecnologia
- Poder de síntese
- Criatividade
- Como sua solução se aplica na rotina do cliente e/ou como busca
resolver o problema
- Mercado
- Quem é o cliente da startup? Como você o descreve?
- Quais são os canais utilizados para se relacionar com os clientes?
- Quem são seus concorrentes?
- Quem serão/são seus fornecedores?
- O que você espera da incubação na Unitec?

contato
+55 51 3590-8601
unitec@unisinos.br
Av. Unisinos 950
São Leopoldo | RS | 93020-190

tecnosinos.com.br

