Chamada para Seleção de Startups IBMEC Hubs Rio 02/2022
Escola de Negócios de excelência recebe Startups para Programa de Aceleração

O que é
O Hubs Rio é um espaço colaborativo que o IBMEC oferece para desenvolvimento de
startups em sua jornada de inserção no mercado e crescimento. Além de infraestrutura
física e conectividade adequadas para receber startups em regiões muito acessíveis na
cidade do Rio de Janeiro, o Hubs disponibiliza programas estruturados para formação
e orientação aos novos empreendedores, muitas oportunidades de networking e acesso
a talentos formados por uma escola de excelência voltada para negócios.
Ao todo são disponibilizados três programas voltados para startups no Hubs Rio. Esses
programas foram desenhados de forma a apoiar esses negócios em etapas distintas de
seu desenvolvimento. A saber são oferecidos os seguintes programas: Pre-aceleração,
Aceleração e Investimento.

Programa Hubs Aceleração
O Programa Aceleração tem foco em startups em fase de operação, ou seja, que já
validaram suas ideias, criaram suas ofertas e caminham para seu desenvolvimento
comercial.
O Programa tem duração de seis meses e, nesse período, os empreendedores
receberão capacitação e orientação empresarial de especialistas e mentores do
ecossistema IBMEC. Ao final do programa, espera-se que cada startup tenha criado sua
estratégia comercial, validado sua oferta e canais, e consequentemente acelerado o
número de vendas.
As startups poderão usufruir de dois espaços de coworking localizados nas unidades
Centro e Barra. A unidade Centro está instalada na Avenida Presidente Wilson, 118 e a
unidade Barra na Avenida Armando Lombardi, 940. As regras de uso do Espaço Hubs
estão disponíveis no Regulamento de Uso do Hubs Rio.
O Programa de Aceleração da chamada 02/2022 é gratuito. Apesar de não haver
cobrança de taxas mensais ou reserva de participação societária nos negócios
apoiados, as startups deverão oferecer as seguintes contrapartidas pela participação no
Programa.
Contrapartida
As startups se comprometem no período de duração do Programa a:
1) Indicar um de seus desafios e problemas enfrentados para os gestores do Hubs
que se encarregarão de compartilhar com as áreas acadêmicas do IBMEC, de
forma que esses desafios e problemas sejam objeto de estudo dos alunos da
instituição.
2) Apoiar iniciativas discentes e institucionais, por meio da oferta de estágios para
os alunos de graduação, contratação de empresas juniores, patrocínio de
eventos e atividades acadêmicas e de grupos discentes, bem como outras
atividades apresentadas pela Gestão do Hubs Rio.
3) Mentorar de um a três alunos do IBMEC Rio no desenvolvimento de seus
projetos acadêmicos e empreendedores.

4) Participar de eventos e outras iniciativas do ecossistema IBMEC, oferecendo
conteúdo como palestrante ou outro formato de transmissão.
5) Ampliar o networking dos demais empreendedores participantes do Hubs Rio,
facilitando novos contatos a partir de suas próprias conexões.
Compromissos
As startups também se comprometem a:
- Participar das atividades periódicas oferecidas pelo Hubs.
- Fornecer os dados e outras informações solicitadas pela Gestão do Hubs para
monitoramento do desempenho da startup durante o programa e depois de sua
graduação para medição do impacto do Hubs.
O atendimento às contrapartidas e aos compromissos serão mensurados e as startups
participantes receberão pontuação pelo engajamento. A pontuação acumulada de cada
startup servirá para premiações e outras ações de divulgação do HubsRio. E o não
atendimento aos compromissos e contrapartidas acarretará no desligamento da startup
do programa.

Vagas disponíveis
A chamada 02/2022 busca até 20 startups para o programa Aceleração.

Candidatos Elegíveis
Startups que demonstrem ter validado suas ideias e MVP, bem como já tenham
desenvolvido ao menos uma versão de seu modelo de negócios.
Os candidatos podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Caso ainda não tenha se
constituído juridicamente, o proponente se compromete a fazê-lo até o final de 60 dias
do início do programa.

Processo de Seleção
Etapas do Processo
Inscrição
A inscrição à chamada de seleção 02/22 é feita por meio de formulário eletrônico
disponível no link a seguir: https://forms.office.com/r/BqyP9bF6x8 .O preenchimento de
todos os campos é obrigatório para validação da inscrição e seguimento para a etapa
posterior do processo.
Avaliação preliminar
Todas as inscrições validadas serão avaliadas por dois ou mais membros da Banca de
Avaliadores do Hubs, segundo os critérios de seleção dessa chamada. Cada proposta
receberá uma nota final que formará um Ranking em ordem decrescente de notas.
Avançarão para a etapa seguinte até 30 primeiras startups listadas no Ranking.

Apresentação Final
As startups finalistas terão cinco minutos para uma apresentação de suas propostas e
poderão contar com recursos de projeção. Após a apresentação, poderão ser arguidas
pela Comissão de Avaliação, que irá avaliar as propostas segundo os critérios de
avaliação dessa chamada. A data e horário da apresentação serão enviados aos
candidatos finalistas com no mínimo 72 horas de antecedência. O não comparecimento
à apresentação acarreta na eliminação do processo de seleção.
Critérios de Avaliação
Mercado
No critério Mercado será avaliado o tamanho do mercado a ser atingido, seu grau de
maturidade e alcance local-global.
Diferenciação
No critério Diferenciação será avaliada a solução ofertada, seus diferenciais frente à
concorrência.
Validação
Será avaliado, nesse critério, a validação do mercado à oferta da startup.
Time
Nesse critério são observados os graus de complementariedade dos sócios e outros
membros do time, bem como a experiência prévia no setor e tecnologia.
Clareza na apresentação da proposta
Neste critério será avaliada a clareza da proposta escrita e oral apresentadas.
As notas atribuídas a cada critério serão de 0-10. A nota final do critério será a média
das notas atribuídas no item por cada avaliador. A nota final será a média das notas
médias dos critérios.
Alunos e ALUMNI IBMEC receberão um ponto adicional na Avaliação Preliminar depois
do cálculo das médias finais das avaliações.
Participantes do Programa de Pre-aceleração do IBMEC que tenham se qualificado
como graduados e recomendados para continuidade nesse programa pela Gestão do
Hubs, receberão dois pontos adicionais na Avaliação Preliminar depois do cálculo das
médias finais das avaliações.
Resultado
O resultado ficará disponível em https://blog.ibmec.br/ e nas redes sociais do HubsRio
em até 48 horas após a avaliação da Comissão de Avaliação.

Prazos
As inscrições estão abertas até o dia 12/09/2022. Demais etapas do processo de
seleção ocorrerão até a primeira quinzena do mês de outubro.

O Programa terá início imediatamente após a divulgação do resultado.

Disposições gerais
Todas as informações solicitadas por parte da Gestão do Hubs aos candidatos em
qualquer etapa do processo são de resposta obrigatória. O não envio dessas
informações acarreta na eliminação do candidato do processo de seleção.
Serão tratadas como confidenciais todas as informações recebidas dos candidatos e
dos avaliadores.
Na ocorrência de alteração nos prazos apresentados nessa Chamada, eles serão
divulgados em https://blog.ibmec.br/ e nas redes sociais do HubsRio.
Em casos de dúvidas, o canal de comunicação é o e-mail hubsrj@ibmec.edu.br .
Casos omissos serão tratados pela Comissão de Avaliação.

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2022

