FOR STARTUPS

Edital de chamada
de startups
Healthplus Innovation Center
chamada 001
Este edital destina-se a selecionar
startups healthtechs para adesão
ao HealthPlus Innovation Center.
Se você tem interesse em fazer
parte da nossa comunidade, este
edital é para você!

O Healthplus Innovation Center
O HealthPlus Innovation Center está com as inscrições
abertas para receber novas startups. O projeto é resultado da parceira entre a GROW+ e o Tecnopuc e visa fomentar o empreendedorismo, a inovação e a cultura digital
nas organizações de saúde através da colaboração e da
cocriação entre startups e empresas.
Somos um centro de inovação tecnológica localizado no
Tecnopuc. A gestão do espaço é da GROW+ Aceleradora de
Startups, e tem como participantes startups healthtechs e
empresas da área de saúde, tais como hospitais, farmacêuticas, operadoras de saúde e outras empresas do ramo.
Neste programa, a sua startup terá a oportunidade de
usufruir não apenas do espaço físico do Healthplus Innovation Center, como de todo o ecossistema do Parque
Tecnológico do Tecnopuc. Além disso, poderá participar
do Programa de Aceleração da GROW+ e terá acesso facilitado às oportunidades de conexões com mantenedores
e empresas do ecossistema.

O Tecnopuc
O Tecnopuc é o Parque Científico e Tecnológico da PUCRS, que abriga mais de 170 organizações, sendo aproximadamente 70 delas startups,
e compreende mais de 8 mil postos de trabalho.
O Tecnopuc também integra o Biohub, um movimento
da PUCRS em conjunto com o Instituto do Cérebro do Rio
Grande do Sul (Inscer), Hospital São Lucas da PUCRS (HSL),
e das sete Escolas da Universidade com o propósito de
conectar talentos e conhecimentos para gerar negócios
inovadores em ciências da vida. Neste contexto, são mais
de 90 laboratórios, mais de 100 grupos de pesquisa, mais
de 14 programas de pós-graduação stricto sensu, além de
inúmeros institutos e centros de pesquisas que integram

esse grande living lab de testes e experimentos voltado às
ciências da vida. Apenas dentro do Tecnopuc são quase
40 organizações de saúde, sendo o Healthplus Innovation
Center uma destas. Dentro desta iniciativa, o HealthPlus
Innovation Center se insere no ecossistema como um catalizador das ações de promoção à saúde, ao empreendedorismo e à inovação.

A GROW+
GROW+ é uma das principais aceleradoras e gestoras de
investimentos do Brasil. Tem como missão acelerar startups, mover investidores e inspirar empresas para construir, juntos, o novo. Além de estruturar fundos de investimento, programas de open innovation e de corporate
ventures para empresas, e atuar com startups, acelerando e apoiando-as em sua trajetória na busca por investimento, a GROW+ também opera aproximando startups
de empresas que precisam inovar! Dentre os cases atuais
mais expressivos cita-se o da ABDI, no qual a GROW+ conectou 60 startups com 30 grandes indústrias do Brasil e
de Portugal, acompanhando simultaneamente 60 provas
de conceito ao longo de 6 meses.

Todo esse conhecimento e experiência faz com que a
GROW+ seja uma das principais parceiras técnicas do Tecnopuc, apoiando os mantenedores e startups em suas jornadas de inovação e empreendedorismo, bem como nas
ações de intraempreendedorismo.

Nossos Valores

Acreditamos que a inovação começa pelas pessoas, que a
tecnologia pode transformar o mundo para melhor e que, se
trabalharmos colaborativamente, seremos capazes de criar
novas ideias e resolver problemas complexos. Investimos a
nossa energia para garantir isso ao nosso ecossistema formado por empresas, startups e investidores.
Acreditamos na construção do NOVO. É nele que nos inspiramos. É ele que estamos construindo. Aceleramos startups,
movemos investidores. Inspiramos empresas e construímos o
novo. Não amanhã. Não no futuro.
Construímos hoje.

Proposta de valor

Em um ambiente projetado para a conexão entre empresas e
startups, buscamos o desenvolvimento da cultura da inovação.
Fazemos isso por meio de programas de (intra)empreendedorismo, workshops para solução de desafios, geração de ideias,
colaboração e conexão com startups qualificadas e estrategicamente alinhadas com as demandas na nova economia. O
HealthPlus Innovation Center é um ambiente de inovação com
um espaço incrível de 600m² cuidadosamente pensado sob o
ponto de vista de gerar conexões, com capacidade para até
120 posições de trabalho, além de salas de reunião, salas de
call privativas e lounge de eventos.
Muito mais que um coworking, as empresas aqui presentes recebem o suporte e o expertise da GROW+ na gestão da inovação e transformação digital, além de estarem envolvidas em
um ambiente movido a negócios, networking, parcerias e cocriação. O resultado de tudo isso é a geração de grandes projetos, desenvolvimento e impacto para mantenedores, startups
e a comunidade de inovação.

A Chamada
Objetivo:
O objetivo dessa chamada é a seleção de startups healthtechs para adesão ao HealthPlus Innovation Center, sediado
na Av. Ipiranga 6681, prédio 99A sala 611 - Tecnopuc | Porto Alegre/RS. Startups de impacto são muito bem-vindas.

A quem se destina:
Setor de atuação: Saúde | Startups healthtechs;
Estágio de negócio: Startups a partir da fase de
prototipagem, em validação, tração ou escala;
Inscrição CNPJ: É mandatório que a startup tenha CNPJ
ativo e regularizado, sem qualquer tipo de pendência.

Critérios de Seleção:
ÁREAS PRIORITÁRIAS DA CHAMADA
O alinhamento com as áreas prioritárias abaixo listadas é
um fator de destaque, mas não de cunho desclassificatório.
• Startups de impacto social para saúde;
• Medicina de Precisão, Análises Genéticas;
• Gerenciamento de Doenças Crônicas;
• Saúde Preventiva, Assistencialismo e Saúde Populacional;
• Acesso à saúde (cartões de benefício, etc);
• Bem-Estar e Saúde Mental;
• Eficiência operacional e Melhoria de Processos na Saúde;
• Analise Preditiva para Gestão de Saúde;
• Ferramentas de comunicação (telemedicina, acompanhamento);
• Soluções de varejo para a saúde

TECNOLOGIA
Capacidade de incorporar novas e relevantes tecnologias,
tais como, mas não limitado à: Inteligência Artificial, Big
Data, Internet das Coisas (IoT), Wearables e Realidade Virtual e Aumentada.

TIME MULTIDISCIPLINAR
Capacidade e aptidão da equipe, pluralidade de perfis, boa estruturação e especialistas na área da solução são diferenciais;
DEDICAÇÃO E DISPONIBILIDADE
Disponibilidade para manter-se conectado ao ambiente do
Healthplus Innovation Center, ter participação ativa nos
eventos e para executar o plano de ação no caso de participação no Programa de Aceleração.
E AINDA:
i) Alinhamento aos valores do HealthPlus Innovation Center;
ii) Potencial de negócio;
iii) Demanda de espaço físico;
iv) Potencial de tração e escala que o HealthPlus poderá
proporcionar;
v) Capacidade de aporte de conexões e networking por parte
do HealthPlus Innovation Center.

Modalidades de adesão:
01. ADESÃO AO ECOSSISTEMA

Acesso ao espaço de coworking do Healthplus Innovation
Center, mediante pagamento de mensalidade
POSIÇÃO
01 posição fixa
a partir de 02ª posição fixa
hotdesk (rotativa)
a partir da 02ª posição rotativa

VALOR MENSAL
R$ 750,00
R$ 700,00 cada
R$ 650,00
R$ 650,00 cada

Vigência do Contrato:
Até 24 meses, com renovação semestral mediante interesse das partes, e
começará a contar a partir do momento de assinatura do contrato.

02. ADESÃO AO ECOSSISTEMA COM PROGRAMA DE ACELERAÇÃO

Acesso ao espaço de coworking do Healthplus Innovation
Center, com participação no Programa de Aceleração da
GROW+ e condições financeiras diferenciadas, por meio
de troca de participação (equity).
VALORES
Os projetos fechados com participação (equity) terão valores
diferenciados, a serem negociados individualmente, podendo chegar a
gratuidade total.

Vigência do Contrato:
O Programa de Aceleração tem duração de 6 meses e o contrato de vínculo com
o ecossistema poderá ser de até 24 meses, com renovação semestral mediante
interesse das partes. Este período começa a contar a partir do momento de
assinatura do contrato.

O Programa de Aceleração:
Na modalidade de adesão com o Programa de Aceleração da GROW+, por meio de troca de participação (equity),
nosso apoio ocorrerá por meio de um Programa que visa
gerar o melhor valor e experiência possível ao nossos empreendedores.
Para isso, iremos identificar através de uma metodologia
já validada que abrange 4 dimensões do negócio: Produto,
Mercado, Pessoas e Finanças, distribuídos em mais de 100
indicadores. A partir da identificação dessas deficiências
será elaborado um plano de ação para cada startup que
será foco do programa de aceleração. Saiba mais sobre o
programa de aceleração na sessão “O Programa”, descrito
na página a seguir.
Incrível, não? Nós também achamos, afinal, nada mais
justo do que criarmos uma iniciativa em que possamos
crescer juntos!

O programa
Criamos uma jornada de conteúdo e de interação com o
mercado para que sua startup aumente seu valuation de
forma rápida e sustentável.
O Programa de Aceleração do HEALTHPLUS Innovation
Center tem por base o método 10WeekLab da GROW+,
que reúne atividades síncronas e assíncronas, nas quais
conteúdo e mentorias são intercalados com atividades
práticas e conexões com o mercado.

Diagnóstico 360: ao ingressarem no programa de aceleração, o primeiro passo é avaliar as fragilidades de cada
ideia ou projeto nas quatro áreas do programa. Para se
chegar aos níveis de maturidade individuais, são extraídas informações das startups baseado num check-list com
100 indicadores, e criados mapas de radar para, na próxima fase, desenhar os planos de ação visando elevar a
maturidade de diversos indicadores.

Plano de Ação: com base no Diagnóstico 360, o próximo
passo é construir um plano de ação para cada dimensão
de negócio: produto, mercado, finanças e pessoas.

Acompanhamento dos Projetos: Serão realizadas
reuniões regulares de feedback para acompanhamento
do desempenho das startups e coordenação das atividades de orientação, mentoria, validação e suporte técnico
e operacional. Nestas sessões de acompanhamento, a
equipe da GROW+ identifica necessidades específicas de
cada projeto e coloca os empreendedores em contato
com mentores e planos de capacitação são desenhados
para contribuir com o desenvolvimento do negócio. O
programa contará com a presença de diversos mentores,
selecionados de acordo com experiência de mercado nas
áreas abordadas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA ETAPA:
MENTORIAS: um dos maiores benefícios de passar pelo programa de
aceleração é ter acesso a uma rede de mentores experientes e participar de diversos meetups e sessões de bate-papo com profissionais e
experts de diversas áreas. Convidamos palestrantes de alto nível para
discutir temas importantes, como mercado, distribuição, design, produto, finanças, dados, captação de recursos e muito mais.
BOARD MEETINGS: É como chamamos nossas regulares e formais Conference Calls com os intraempreendedores. Aqui, colaboradores tem
a chance de compartilhar desafios do momento, e para nós é quando temos uma visão do progresso de cada negócio. Nestes encontros
também temos uma visão sobre as estratégias de implementação da
solução dentro da empresa ou em seus clientes, e podemos definir milestones mensuráveis para serem alcançados até a próxima reunião.
BUILD DAYS: Este é o tempo para os intraempreendedores colocarem
em prática a estratégia aplicada de acordo com as necessidades e descobertas feitas durante as reuniões em clientes, para fazer as coisas
acontecerem. Teremos o cuidado de colocar tempos adequados no
cronograma dos intraempreendedores de forma que eles possam colocar em ação todos os conselhos recebidos durante a aceleração.
EXPERT SESSIONS: Ao longo do programa organizamos diversas sessões com experts em diversas áreas de interesse dos intraempreendedores. Por exemplo: lean startup, pirate metrics, lead generation,
oficina do pitch, UX & UI, design thinking, exponencialidade, marketing
de guerrilha, etc.
DROP IN SESSIONS: Ao longo do programa, convidamos especialistas
com conhecimentos em diversos assuntos voltados a gestão do negócio, de forma que os intraempreendedores possam agendar reuniões
exclusivas para discutir os problemas particulares do seu time e pegar conselhos específicos em áreas como: RH, Tributação, Legal, PR,
Marketing, Vendas, Finanças, Compliance, etc.

Empolgante, não é mesmo? Mas não é só isso. Após o
período de aceleração, iremos realizar o Invest Day do
HEALTHPLUS Innovation Center. Será a oportunidade de
reunirmos um grupo de investidores para que as startups
possam apresentar os seus pitchs e, quem sabe, receber
aporte para que possam evoluir ainda mais. Vale a pena
destacar que possuímos mantenedores e fundadores que
possuem veículos de investimento com participação em
startups. Todos estarão de olho em vocês!

Benefícios e Condições
Nosso objetivo é proporcionar a melhor experiência da sua
startup durante seu período no HEALTHPLUS Innovation
Center, onde você terá um ambiente físico e digital estruturado dentro de um cluster de inovação, num ecossistema que possibilita a troca de conhecimento, matchmaking
com empresas para o sucesso do seu empreendimento.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PARA AS STARTUPS SELECIONADAS:
• Espaço exclusivo no ecossistema local referência em saúde;
• Participação em eventos do HEALTHPLUS Innovation
• Center e de parceiros do ecossistema;
• Networking: conexão com potenciais clientes e parceiros estratégicos;
• Destaque e visibilidade da startup frente ao ecossistema;
• Conexão direta com nossos mantenedores e outras startups;
• Acesso facilitado a ambientes de testes e experimentos do
Biohub e ecossistema.
BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS PARA AS STARTUPS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO:
• Mentorias com nomes de referência do mercado;
• Plataforma exclusiva para acompanhamento e evolução da
maturidade do negócio;
• Acompanhamento de Provas de Conceito pela GROW+;
• Condições de uso do espaço e valores de posições diferenciados, podendo chegar a gratuidade total.

Cronograma
INSCRIÇÕES
Até 31.03.2021
Etapa durante a qual as startups enviarão as informações exigidas no formulário de inscrição, bem como
pitch deck e vídeo pitch.

SCREENING
Contínuo durante a vigência da chamada
Avaliação e seleção das startups que serão convidadas a participar do Demoday.

DEMODAY
Mensal durante a vigência da chamada
As startups selecionadas na etapa anterior apresentarão seu pitch para uma banca composta por executivos da GROW+ e Tecnopuc, em evento digital.

COWORKING
As startups selecionadas no Demoday estarão aptas
a ingressar no ecossistema e espaço de coworking
assim que da formalização do contrato.

Cláusulas de Aceite do Regulamento:

As startups que submeterem seu cadastro manifestam estar de
acordo com os pontos estabelecidos nesse documento;
Nos casos que se aplicam a troca de equity, investimento financeiro e/ou aceitação das condições do programa de aceleração, um documento específico deverá ser assinado entre as
partes.

Informações Gerais

Não caberá recurso a decisões e avaliações feitas pelo corpo
técnico do HEALTHPLUS Innovation Center, seja ele de qualquer espécie;
Todos os dados disponibilizados serão tratados de forma sigilosa;
Os prazos estabelecidos serão respeitados, não cabendo qualquer tipo de prorrogação e/ou anulação de data por qualquer
tipo de solicitação que seja;
O HEALTHPLUS Innovation Center não se responsabilizará por
qualquer problema técnico no envio das informações/anexos
ou por qualquer outra possibilidade de falha de ordem técnica
que venha a acontecer durante a submissão da proposta.

Quaisquer dúvidas sobre este edital devem ser
esclarecidas por meio do e-mail:
healthplus@growplus.com.br

Tecnopuc
Av. Ipiranga 6681 • Prédio 99A Sala 611
Porto Alegre/RS

