REGULAMENTO - Espaço Startups Indumóveis
PÚBLICO-ALVO
Startups de todo o Brasil que seus produtos ou serviços estejam ligados aos setores
envolvidos na Indumóveis 2019.
PERÍODO
Outubro de 2018 a Junho de 2019
OBJETIVO GERAL
Ser um ponto de despertar. Mostrar para todos os visitantes, fornecedores e setores
envolvidos da nossa região as novidades, a inovação e novas tecnologias disponíveis
atualmente no mercado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcionar a todos a oportunidade de contato com inovações, criando assim um
novo setor dentro da feira, especificamente com o intuito de incentivar a todos a
buscar desenvolver novos conhecimentos e novas formas de prestar serviços e fazer
negócios.
JUSTIFICATIVA
Atualmente as mudanças acontecem rapidamente, as tecnologias progridem e temos
o dever de trazer isso ao alcance de todos procurando o crescimento profissional e
tecnológico da região.
DESENVOLVIMENTO
Inicialmente será realizado o encontro para apresentação do projeto na Sala de
Reuniões do Parque de Exposições de Santa Rosa para todos as Instituições de Ensino
Superior convidadas no mesmo momento. Serão elas: Unijuí, Fema, Uri, Setrem, Fahor,
IFF, Senai e UFFS. As Instituições também poderão comprar seu espaço com 50% de
desconto dentro do prazo estabelecidos para elas.
Caso dentro do prazo estabelecido não sejam preenchidas as 6 vagas para a região
será aberto o convite para que as demais como TecnoPuc, TecnoSinos e Zenit venham
a participar desses espaços.
O Convite nacional será feito através da página oficial da Indumóveis no Facebook,
para startups que tenham relação com os setores da feira conforme descrito abaixo no
regulamento. No total serão selecionadas 10 Startups através deste convite, além das 6
ou mais Universidades convidadas a fazer parte do setor de Inovação da feira.

O local definido é o Pavilhão 1 do Parque de Exposições de Santa Rosa, conforme
mapa anexado.
A ambientação geral do pavilhão e decoração ficam por conta da Indumóveis,
consistindo na organização do espaço em área aberta, sem montagem básica, apenas
piso revestido com carpete e um painel padrão (como na foto) para colocar a marca da
empresa, puffs e poltronas para os visitantes.
Todas as Startups terão direito ao mesmo espaço, mesma local para exposição de
marca e acesso à internet, tomadas de energia. O tamanho do espaço total será 3x3,5m
para cada empresa.
O investimento de cada participante será de: R$90,00 m² + taxa de 125,00 de alvará
provisório no caso de não estar registrada na cidade de Santa Rosa ou seja 50% do valor
por m² aplicado atualmente dentro do Pavilhão para demais contratantes. Na entrada
do Pavilhão 1 a feira irá identificar o projeto com placas de direção e explicação sobre o
que são startups e sobre o projeto em si.
MAPA
Abaixo segue o mapa do Pavilhão 1 e os espaços reservados para o projeto.

REGRAS
Apresentamos as regras que deverão ser seguidas tanto pela feira quanto pelas
empresas inscritas para participação deste espaço volta a empresas Startups.
1° Para as Instituições de Ensino Superior convidadas, fica determinada que a
participação das mesmas com as Startups segue o predisposto de que a empresa está
incubada ou tem ligação contratual com a Instituição. Caso ela não seja participante
atual dentro de projetos da Instituição, a participação da mesma poderá ser feita
quando aberto o convite a todas as Startups do Brasil.
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2° As empresas devem se encaixar dentro da categoria Startups que são empresas em
fase inicial que desenvolvem produtos ou serviços inovadores, com potencial rápido de
crescimento.
3° A empresa precisa estar ligada a um dos setores: Construção Civil, Engenharia,
Arquitetura, Design ou Mobiliário.
4° Critério de triagem: serviço ou produto que agregue a resolução dos problemas e
fatores importantes para desenvolvimento da região noroeste do Rio Grande do Sul,
exemplificados abaixo:
Como integrar softwares e aplicativos com as empresas que ainda funcionam na
economia tradicional;
Gestão Administrativa;
Gestão de Custos;
Gestão de Projetos e Acompanhamento de obras: gerenciamento e diário;
Orçamentação:
introdução
da
tecnologia
BIM
para
construtoras
e
arquitetos/engenheiros;
Automação predial;
Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho;
Comunicação entre os prestadores de serviços, clientes e fornecedores.
Plataformas, aplicativos ou softwares de design de móveis.
5° Realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido para ter direito ao desconto e
espaço idealizado.
6° Após a divulgação das empresas selecionadas, elas terão o prazo de 7 dias para
fechamento da proposta de aquisição do espaço e participação.
7° Caso tenham duas empresas com o mesmo produto ou serviço, será analisado pela
Comissão do projeto, a viabilidade de participação de ambas, de acordo com a
demanda dos outros espaços. Caso haja definição de apenas uma das empresas, esta
será escolhida pela Comissão a partir de análise da agregação de valor que a mesma
trará ao evento.
CRONOGRAMA
08/10/2018 - Apresentação e Convite as Universidades da região noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul
26/10/2018 - Prazo para retorno após a apresentação
30/10/2018 – Abertura das inscrições para as Startups através da Landing Page
30/11/2018 – Fechamento das inscrições
07/12/2018 – Divulgação das Startups selecionadas e fechamento dos stands.
17/12/2018 – Prazo final para assinatura dos contratos do projeto

ANEXOS - Imagem ilustrativa de layout do Gramado Summit para Startups.

ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO E NO CRONOGRAMA DO PROJETO - 30/11/2018
No dia 30 de Novembro de 2019 foi decidido pela Comissão da Indumovéis a
prorrogação do prazo das inscrições para participação do projeto visando a maior
divulgação e pedido de um maior período de decisão por parte dos envolvidos.
Desta forma fica em aberto o prazo para as inscrições até o dia 31 de Dezembro
de 2018.
Havendo ainda vagas após este prazo, poderão entrar em contato para a
participação no projeto diretamente com a Secretária da Indumóveis para analisar qual
será o espaço disponível e condições de participação.

