Chamada 01/2017 para Seleção de Empresas no âmbito do Programa de Crowdworking do Parque
Tecnológico da UFRJ – CrowdRio (31/01/2017)
OBJETO
A Chamada tem por objetivo selecionar empresas nacionais e internacionais ou organizações sem fins
lucrativos, que estejam engajadas em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para utilização de
módulos individuais disponíveis no âmbito do Espaço CrowdRio, localizado no Parque Tecnológico da UFRJ.
O Programa CrowdRio visa estimular o desenvolvimento de novos negócios inovadores e de base tecnológica,
colocando-se como instrumento de promoção das interações entre Empresas, Universidade e Organismos de
Desenvolvimento Regional. Valendo-se da interação com as demais empresas integrantes do programa,
ambientes de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e da própria Universidade, o Programa irá fomentar a
cooperação e diversas interações favoráveis ao crescimento das empresas e à inovação conjunta.
DA ESTRUTURA E TEMPO DE OCUPAÇÃO
As empresas selecionadas poderão utilizar as instalações e serviços do Parque Tecnológico, em regime de
compartilhamento e terão à sua disposição módulos individuais de uso privativo. O Contrato estabelecido com
o Parque tecnológico tem vigência de quatro (4) meses, podendo ser prorrogado por mais (2) dois períodos
de igual duração, limitada a vigência máxima a um (1) ano.
VAGAS DISPONÍVEIS E ÁREAS CORRESPONDENTES NO ESPAÇO DE USO COMPARTILHADO
A Chamada visa o preenchimento de até 10 (dez) vagas no Espaço CrowdRio.
CANDIDATOS ELEGÍVEIS
Para se inscrever na presente Chamada é necessário que a candidata seja uma pessoa jurídica legalmente
constituída, individualmente ou em sociedade, engajada em atividades de inovação. As empresas devem ter
seus negócios baseados em:
- Tecnologia Digital: negócios que envolvam inovação digital, ou seja, implicam a mudança de algo (um novo
processo de venda, de produção, de promoção), ou a criação de um produto ou serviço que ainda não existe
no Brasil, e que necessariamente deve ter algum componente digital em sua cadeia produtiva; e
- IoT (Internet of Things ou Internet das Coisas): negócios que envolvam tecnologias que permitam que
dispositivos (produtos eletrônicos, equipamentos, máquinas etc.) possam ser interligados e conectados
através da internet com uma identidade única.
DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção das empresas para instalação no Parque Tecnológico da UFRJ será conduzido pela
Comissão de Seleção e Acompanhamento a qual poderá solicitar pareceres de técnicos e especialistas, a fim
de dirimir eventuais dúvidas na avaliação. A Comissão de Seleção e Acompanhamento será composta por
representantes dos parceiros do Programa CrowdRio (Parque Tecnológico da UFRJ e Telefônica), além de dois
membros externos selecionados pelos parceiros de acordo com o perfil dos candidatos.
O processo de seleção se dará em duas etapas:
(I) Inscrição da empresa para pré-seleção na Plataforma Open Future da Telefônica, através do Link:
<https://www.openfuture.org/pt/call/chamada-do-programa%20crowdrio/3/6bcc8183369fbaa3461dd3abdd24f33d> ; e

(II) Habilitação e Análise da Proposta Técnica, das empresas aprovadas na primeira etapa, mediante o envio
dos volumes “A” e “B”, descritos nos Itens 6 e 7 da Chamada.
AVALIAÇÃO
(I) Etapa de pré-seleção: A etapa de pré-seleção será realizada pela Comissão de Seleção e Acompanhamento,
através da análise das informações prestadas pela empresa na Plataforma Open Future. Tal análise visa
identificar o alinhamento da proposta aos objetivos do CrowdRio, verificar a adequação da candidata aos
critérios de elegibilidade definidos no Item 4 desta chamada e avaliar os critérios de pré-seleção, conforme
item 5.2.1 da Chamada;
(II) Habilitação e Análise da Proposta Técnica: Após entrega dos envelopes, as empresas serão convocadas
para uma apresentação oral da Proposta Técnica, com duração de 10 minutos, na qual serão arguidas pela
Comissão de Seleção e Acompanhamento e classificadas seguindo os critérios definidos no item 8.4 da
Chamada.
VALORES MENSAIS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO ESPAÇO CROWDRIO DO
PARQUE TECNOLÓGICO
O valor mensal pago em função dos serviços oferecidos, incluindo a ocupação do módulo individual, será de
R$500,00 (quinhentos reais).
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
a) Módulos Individuais: área individualizada contendo uma estação de trabalho de uso privativo, mobiliada
com uma mesa, uma cadeira, um gaveteiro e um armário tipo escaninho, com acesso à rede de Internet wi-fi
de computadores.
b) Serviços oferecidos:
b.1) Área pública do Parque: Segurança 24 horas por dia; Paisagismo; Limpeza pública; Coleta de resíduos; e
Iluminação pública.
b.2) Áreas comuns do Edifício CE-TIC: Iluminação das áreas comuns e do espaço ocupado; Ar condicionado
central e manutenção do mesmo; Manutenção civil e elétrica; Limpeza das áreas interna e externa;
Manutenção e operação dos pontos compartilhados de telecomunicação; Recepção das 7h às 17h; e Telefonia
compartilhada.
b.3) Serviços de Articulações Corporativas: Promoção da interação da empresa participante do Programa
CrowdRio com as demais residentes no Parque e Incubadora e as unidades/grupos de pesquisa da UFRJ; e
Acompanhamento das empresas participantes no Programa CrowdRio;
b.4) Aceleração Open Future: Conexão do CrowdRio com a Plataforma Open Future desenvolvida pela
Telefônica; Conexão do CrowdRio com outros crowds e facilitar o contato com a rede de aceleradoras e fundos
de investimento ligados ao projeto Telefônica Open Future, incluindo as academias Wayra e Fundos Amerigo;
Oferecer aos empreendedores do CrowdRio as ferramentas que a Plataforma Telefônica Open Future
desenvolve com o objetivo de ajudar os empreendedores no avanço dos seus projetos, entre outras;
metodologias de aprendizado, ferramentas de treinamento e conteúdos relacionados com o mundo do
empreendedorismo; Facilitar aos empreendedores do CrowdRio o acesso a algumas das atividades
desenvolvidas pelo Programa Open Future, tais como: participar como candidatos nos demo-days celebrados
nas academias Wayra para apresentar os melhores projetos para a comunidade investidora; participar nos
meios de difusão e comunicação que a Telefônica coloca à disposição do Programa Open Future; e participar
de eventos com investidores, aproveitando a rede de mentores e investidores da Wayra e do Amerigo.
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