
PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ) DO
PROGRAMA DE CONEXÃO COM STARTUPS 

IRANI LABS 

Nessa edição, a Irani Papel e Embalagem tem interesse em se conectar com startups
que já possuem uma solução minimamente validada, pois precisa conectá-las
rapidamente aos desafios identificados. No entanto, nada impede que você inscreva
a sua solução. Eventualmente chamaremos você para conversar!  

1. Posso inscrever uma ideia?

2. Quais as temáticas do Programa?
A iniciativa conta com cinco temáticas: indústria 4.0; design de embalagem; customer
experience; e novos materiais e barreiras. Para mais informações sobre cada um dos
desafios, acesse o regulamento em irani.com.br/iranilabs.

3. A Irani Papel e Embalagem irá contratar as
startups vencedoras?
De acordo com o regulamento, a Irani não apenas poderá formalizar contratos com
as startups vencedoras, como também com qualquer outra startup participante do
Programa. Esta formalização inclui rodadas de conversa com os principais executivos
da Irani a fim de avaliar as oportunidades de negócio e realizar a cocriação da
proposta de trabalho. No entanto, não há qualquer obrigatoriedade da Irani nesta
contratação. 



Não apenas pode como deve! Queremos que startups de todo o país participem e, por
isso, formatamos  um processo seletivo que facilite essa participação. Todas as fases
da iniciativa ocorrerão de forma on-line.

4. Posso participar sendo de qualquer estado do
Brasil?

5. Quanto tempo eu preciso dispor para a
iniciativa?
A etapa que demanda maior tempo e dedicação da startup é o Demoday, no qual as
10 startups selecionadas devem apresentar seu pitch on-line para a banca
avaliadora, o pitch possui duração de 5 minutos, contando com mais 10 minutos de
perguntas por startup. 

6. Tenho que entregar a propriedade intelectual do
meu projeto?
Não, de forma alguma. A propriedade intelectual do que já foi desenvolvido é da
startup. Se houver algum aporte de conhecimento por parte da Irani Papel e
Embalagem que implique em melhorias ou avanços significativos na solução, essa
questão será abordada e avaliada pontualmente e de forma bem transparente entre
as partes. 

7. Como será feita a análise das startups? Quais os
critérios?
A análise técnica das soluções será feita com base nas informações submetidas
eletronicamente pelas startups. Ainda, as soluções apresentadas pelas startups
inscritas devem estar vinculadas a pelo menos uma das cinco principais temáticas da
iniciativa (ver pergunta 2).



8. Existem custos envolvidos na participação da
iniciativa? 
Não, a participação será on-line e não requer locomoção para outras cidades ou
outros custos envolvidos na participação.

9.   Quais os benefícios da iniciativa para quem não
for selecionado?
A iniciativa é uma excelente oportunidade para que as startups participantes ganhem
visibilidade no ecossistema e possam ter acesso a oportunidades de mercado junto a
um dos maiores players do segmento de papel para embalagens e embalagens de
papelão ondulado. Além disso, a startup poderá contar com recursos humanos, físicos
(como unidades fabris para realização de testes) e conhecimento técnico e de
negócios (por meio da equipe de PD&I, engenharia e executivos) da Irani.

10. As startups vencedoras receberão investimento?
Dependendo do interesse de ambas as partes (Irani e startup), há possibilidade de a
Irani realizar investimento na startup por meio do seu veículo de Corporate Venture
Capital (CVC). Os volumes e condições de investimento, caso venham a ocorrer, serão
definidos entre ambas as partes e as condições e formatos de tais investimentos
serão descritos e estabelecidas em um documento à parte.


