CHAMADA PARA STARTUPS
IBMEC HUBS RIO
O que é:

RIO

Um espaço colaborativo para inovação com startups com o objetivo
de desenvolver novos negócios, conectando empreendedores com
mentores reconhecidos pelo mercado.
Trata-se de mais um benefício ofertado pelo Ibmec RJ aos seus
alunos e a comunidade alumni.
Ao fazer parte do Hub`s, os alunos do IBMEC poderão:
•

•

•
•
•

Utilizar o espaço Hubs nas unidades Centro e Barra, com a
possibilidade de troca entre as startups selecionadas pelo
Ibmec;
Participar de desafios de negócio do Projeto HUBS com
empresas parceiras a serem selecionadas pelo IBMEC e
PARCEIRO em comum acordo;
Apresentar suas ideias no formato de pitch;
Fazer parte do ecossistema de Inovação do Projeto HUBS, o que
possibilitará o desenvolvimento de network; e
Participar de Programas de Treinamento, capacitação e
Workshop promovidos pelo Ibmec-Hubs.

Programa de Inovação do Projeto HUBS
Para participar do programa, as startups deverão se candidatar de
acordo com os níveis propostos a seguir:
-

-

Nível Early Stage - > A startup deverá ter Pesquisa de Mercado
elaborada com evidências de oportunidades de negócio e um
Plano Financeiro com viabilidade técnica;
Nível Growth -> A startup deverá ter um MVP validado, CNPJ e
ter um cliente em potencial / contrato e/ou perspectiva de
clientes.

As inscrições poderão ser feitas por meio de link específico no site do
Ibmec-RJ a qualquer momento, obedecendo o calendário semestral
de chamadas do Ibmec-Hubs.
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INSCRIÇÕES: 15/3/21 a 10/4/21
Para a inscrição é necessário:
- Preenchimento de formulário no link disponibilizado, anexando a
documentação solicitada;
- Vídeo de até 01 minuto no formato Pitch.
As inscrições no Projeto HUBS estarão disponíveis apenas para os alunos
do Ibmec-RJ e comunidade carioca, obedecendo a prioridade para alunos e
alumni Ibmec-RJ.

Processo seletivo para o Projeto HUBS

Após a inscrição realizada, os candidatos serão avaliados pelo Comitê
Gestor, formado pelos Coordenadores do Ibmec-Hubs-Rio e pela Reitoria e
Pró-reitoria de graduação e Pró-reitoria de Pós-graduação e CEO Ibmec.
Para o primeiro ciclo, 2021.1, o período de inscrição será até dia 10 de
Abril. No dia 16 de Abril serão divulgadas as seis startups por unidade
aprovadas e será agendada reunião com os Coordenadores Hubs-Rio para
alinhamento de cronograma.
As startups serão selecionadas atendendo às necessidades atuais do
mercado e que fomentem a inovação colaborativa e disruptiva.
Imersão
Os negócios/empresas pré-selecionados pelo Comitê Gestor terão uma
manhã de imersão (Design Thinking) com os Coordenadores do HUBS para
alinhamento de necessidades e expectativas entre os negócios/empresas
selecionados e o Projeto HUBS, bem como apresentação do Projeto HUBS
Rio.

CHAMADA PARA STARTUPS
IBMEC HUBS RIO
Demoday

RIO

Uma semana após a imersão, os negócios/empresas selecionadas
apresentarão suas propostas de solução ao Comitê Gestor e convidados.
Produção e entrega

O programa compreende um período de até doze meses, divididos em
dois ciclos de 06 (seis) meses para a produção e evolução do modelo de
negócio, com auxílio de mentores especialistas de diversas áreas do
HUBS. Ao final do ciclo, as start ups devem entregar os seguintes
produtos:
Para nível Early Stage:
▪
▪
▪
▪

Plano de Negócios;
Canvas;
MVP validado;
Pitch de validação.

Para nível Growth:
▪
▪
▪
▪

Licenças de operação emitidas;
Operação definida e /validada na prática;
Pitch de captação;
Negócio em operação no Mercado.

Mentoria
O Projeto HUBS disponibilizará mentorias, com os Embaixa-Hubs
convidados com seus especialistas em diversas áreas. A princípio serão
disponibilizadas 01 (uma) hora semanal para cada negócio/empresa em
desenvolvimento, selecionado para participação do programa. O
conteúdo e os profissionais alocados para estas mentorias serão
definidos caso a caso pelo Comitê Gestor.
O espaço destinado às atividades dos negócios/empresas selecionados
para participar do programa não poderá ser divididos ou sublocados para
outros negócios/empresas.
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O número de integrantes de cada negócio/empresa, não poderá
ultrapassar 6 participantes, sob a pena exclusão do negócio/empresa do
programa.

Vagas de Estágio
Todos os negócios/empresas participantes do programa poderão aderir
ao programa de estágio supervisionado do Ibmec-RJ. Todos os
negócios/empresas participantes do programa deverão disponibilizar
01(uma) hora semanal para atender os membros da(s) empresa(s) júnior
(es) do Ibmec-RJ.
Regras de Acesso ao Espaço Hubs
Acesso:
Somente terão acesso à área cedida, pessoas com crachá de acesso e/ou
autorização de acesso pelo Comitê Gestor.
Horário de Funcionamento:
O horário de funcionamento do espaço será de segunda-feira a sábado,
no horário de funcionamento do espaço do Ibmec-RJ.

A autorização de entrada e uso do espaço de coworking somente será
concedida pelo Comitê Gestor, mediante cadastramento prévio.
Dúvidas e informações
Coordenação do Ibmec Hubs Rio
Paula Esteban – paula.jardim@ibmec.edu.br
Prof. Luiz Barbieri – luiz.barbieri@professores.ibmec.edu.br
Rio de Janeiro, 15 de março de 2021.

BOA SORTE!

