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EDITAL

1.	Objeto

A, ESALQTec – Incubadora Tecnológica, torna público que estão abertas as inscrições para candidatos ao ingresso em sua Incubadora de Empresas.



Modalidades de Incubação

ü	Pré-Incubação – “Hotel de Projetos” – Item 2.1.

ü	Incubadora Tecnológica de Empresas Residentes – Item 2.2.


2.1.	Modalidade: Pré-incubação – “Hotel de Projetos” - HP

2.1.1.	Objetivo

Apoiar empreendedores, para a criação de novos negócios de base tecnológica, que ainda não detenham condições suficientes para o início imediato do empreendimento, tais como plano de negócios totalmente definido, tecnologia testada e/ou protótipos/processos acabados e recursos financeiros assegurados para investimentos e/ou desenvolvimentos.
Destina-se, portanto, a empreendedores que detectaram uma oportunidade de negócio, conhecem como viabilizá-la, mas necessitam de um período de até 12 meses, no qual poderão utilizar o espaço físico compartilhado e utilizar todos os serviços da ESALQTec para término da definição do empreendimento, comprovação da viabilidade técnica ou elaboração do protótipo/processo e viabilização do capital necessário para o efetivo início do negócio.

2.1.2.	Áreas preferenciais: 

	Biotecnologia, Consultorias Tecnológicas Inovadoras, Tecnologia de Informação, Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos no setor  agronômico, veterinário e ambiental


2.1.3.	Apoios oferecidos pela ESALQTec:

·	Orientação na elaboração e atualização do plano estratégico e do plano de negócios;

·	Apoio na busca de soluções para capacitação em gestão empresarial, tais como: em gestão financeira e custos, marketing, planejamento, administração geral, produção e operações;
·	Infra-estrutura para uso compartilhado, composto de: recepção, segurança e limpeza das áreas comuns, sanitários, copa e sala de reuniões;


2.1.4.	Obrigações do Empreendedor:

2.1.4.1.	Efetuar recolhimento mensal diretamente na tesouraria da FEALQ – Fundação de Estudos Agrários “Luiz de Queiroz”, com vencimento sempre no quinto dia útil do mês subseqüente, no valor de no valor de R$ 75,00 , relativo a contribuição a título de participação parcial nos custos dos apoios e utilidades comuns colocados a disposição pela ESALQTec.

2.1.4.2.	Respeitar e cumprir todas as cláusulas da Permissão de Uso, a ser assinado antes da instalação na ESALQTec.

2.1.4.3 	Fornecer informações de desempenho e cadastrais solicitadas pela gerência de acordo com prazos estabelecidos.


2.1.5.	Prazo de Incubação:

·	Prazo de 12 meses.


2.1.6.	Alteração da Modalidade de Incubação

Os empreendimentos que durante a fase de incubação forem avaliados pela ESALQTec como em condições de passar para a modalidade “Residente”, conforme previsto neste edital, e terão prioridade nas vagas que disponíveis.

2.2.	Modalidade: Incubadora Tecnológica de Empresas Residentes - RT

2.2.1.	Objetivo

Apoiar empreendedores, para criação ou continuidade de novos negócios de base tecnológica, ou pequenas empresas de base tecnológica da cadeia de suprimento de médias e grandes empresas, ou ainda braços de P&D de médias e grandes empresas, que tenham interesse de desenvolver um produto ou linhas de produtos ou serviços na Incubadora.
Destina-se, portanto, a empreendedores ou empresas constituídas, que já tenham dominado a tecnologia, o processo de produção e disponham de capital mínimo assegurado e um plano de negócios bem definido, que permitam o início da operação após a instalação na ESALQTec.


2.2.2.	Áreas preferenciais: 

·	Biotecnologia, Consultorias Tecnológicas Inovadoras, Tecnologia de Informação, Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos no setor  agronômico, veterinário e ambiental.

2.2.3.	Apoios oferecidos pela ESALQTec:

·	Orientação na elaboração e atualização do plano estratégico e do plano de negócios;
·	Apoio na busca de soluções para capacitação em gestão empresarial, tais como: em gestão financeira e custos, marketing, planejamento, administração geral, produção e operações;
·	Infra-estrutura para uso compartilhado, composto de: recepção, segurança e limpeza das áreas comuns, sanitários, copa e sala de reuniões;
·	Cessão de um módulo para instalação do empreendimento.

2.2.4.	    Obrigações do Empreendedor:


2.2.4.1.	Efetuar recolhimento mensal diretamente na tesouraria da FEALQ – Fundação de Estudos Agrários “Luiz de Queiroz”, com vencimento sempre no quinto dia útil do mês subseqüente, no valor de: 
	módulo categoria 1 (integral):  R$ 450,00  
	módulo categoria 2 (compartilhado): R$ 200,00 / 250,00  (de acordo com o módulo), relativo a contribuição a título de participação parcial nos custos dos apoios e utilidades comuns colocados a disposição pela ESALQTec.
 

2.2.4.2.	Respeitar e cumprir todas as cláusulas da Permissão de Uso, a ser assinado antes da instalação na ESALQTec.

2.2.4.3	Fornecer informações de desempenho e cadastrais solicitadas pela gerência de acordo com prazos estabelecidos.


2.2.5.	Prazo de Incubação

·	Prazo de 36 meses, prorrogáveis por até 12 meses.






2.3.	Modalidade:Incubadora Tecnológica de Empresas Associadas


2.3.1.	Objetivo

Apoiar empreendedores ou empresas já constituídas de negócios de base tecnológica, que não precisam de espaço físico para se instalar, mas que necessitam de apoio fornecido pela ESALQTec para alavancagem do negócio.

2.3.2.	Áreas preferenciais:

·	Biotecnologia, Consultorias Tecnológicas Inovadoras, Tecnologia de Informação, Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos no setor  agronômico, veterinário e ambiental.

2.3.3.	Apoios oferecidos pela ESALQTec:

·	Orientação na elaboração e atualização do plano estratégico e do plano de negócios;
·	Apoio na busca de soluções para capacitação em gestão empresarial, tais como: em gestão financeira e custos, marketing, planejamento, administração geral, produção e operações;
·	Infra-estrutura para uso compartilhado, composto de: recepção, segurança e limpeza das áreas comuns, sanitários, copa e sala de reuniões;


2.3.4.	Obrigações do Empreendedor:

2.3.4.1.	Efetuar recolhimento mensal diretamente na tesouraria da FEALQ – Fundação de Estudos Agrários “Luiz de Queiroz”, com vencimento sempre no quinto dia útil do mês subseqüente, no valor de R$ 75,00  relativo a contribuição a título de participação parcial nos custos dos apoios e utilidades comuns colocados a disposição pela ESALQTec.

2.3.4.2. Respeitar e cumprir todas as cláusulas da Permissão de Uso, a ser assinado antes da instalação na ESALQTec.

2.3.4.3	Fornecer informações de desempenho e cadastrais solicitadas pela gerência de acordo com prazos estabelecidos.

2.3.5.	Prazo para Incubação:

	Conforme necessidade da empresa e de acordo com a avaliação do desempenho do negócio.



3.	Processo de Seleção:

·	O processo de seleção compreenderá as seguintes etapas:

·	Entrega e avaliação do  “ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA - Pré-seleção” – (ANEXO I);
·	Entrega e avaliação do PLANO DE NEGÓCIOS do Projeto/Empresa
·	Aprovação do Projeto / Empresa para ingresso.
·	Em qualquer das etapas o candidato poderá ser convocado para esclarecimentos sobre a viabilidade tecnológica ou econômica do projeto.


4.	Critérios de Seleção

As propostas serão julgadas pelo ESALQTec, com base nos seguintes critérios:

·	Viabilidade técnica e econômica do empreendimento;
·	Equipe técnica do empreendimento;
·	Capacidade empresarial dos proponentes;
·	Conteúdo tecnológico e grau de inovação dos produtos ou serviços;
·	Potencial de interação do empreendimento com as atividades desenvolvidas pelos parceiros da ESALQTec;
·	Viabilidade mercadológica do empreendimento.



5.	Pré-Seleção

5.1 As propostas dos candidatos para a fase de Pré-seleção, elaboradas com base no "Roteiro para apresentação de proposta para a fase de Pré-seleção" - Anexo I - e acompanhadas deverá ser entregue à coordenação da ESALQTec. O candidato, nesta fase, poderá ser convocado para exposição da proposta do projeto e para entrevistas.
A fase de Pré-seleção constitui-se em etapa eliminatória do processo de seleção.



6. Plano de Negócios

6.1 O PLANO DE NEGÓCIOS deverá ser entregue à coordenação da ESALQTec. O candidato, nesta fase, poderá ser convocado para exposição da proposta do projeto e para entrevistas.
A fase PLANO DE NEGÓCIOS constitui-se em etapa eliminatória do processo de seleção.

7.	Seleção Final

O candidato aprovado na Pré-seleção e no Plano de Negócios do empreendimento poderão ser submetidos a entrevistas com os gestores da ESALQTec. 

8. Aprovação do Projeto

A aprovação do projeto deverá ser referendada pelo Conselho Deliberativo da ESALQTec.

9.	Condições Gerais

9.1.	Todas as informações recebidas dos candidatos serão tratadas como confidenciais pela ESALQTec;
9.2.	A critério da ESALQTec, poderão ser selecionados candidatos cuja admissão fique condicionada ao cumprimento de alguma exigência;
9.3.	Em qualquer fase do processo de seleção, a ESALQTec poderá se fazer representar por parte de seus membros ou por consultores;
9.4.	O prazo estabelecido para os selecionados instalarem-se na Incubadora, será de 30 dias, a partir da data fixada pela ESALQTec na correspondência que informará a aprovação do proponente;
9.5.	A critério da ESALQTec, poderá ser proposto ao candidato incubação em modalidade distinta daquela que se inscreveu, em função da avaliação realizada no processo de seleção, ficando o enquadramento sujeito à concordância do proponente;
9.6.	O candidato aprovado como pessoa física, na Modalidade “Residente (RT)”, terá prazo máximo de 60 dias para constituir empresa, sob pena de tornar nulo o contrato de incubação. 
9.7.    O candidato aprovado como pessoa jurídica deverá ter a inscrição municipal da empresa em Piracicaba-SP, e terá prazo máximo de 60 dias sob pena de tornar nulo o contrato de incubação;
9.8.	Os casos omissos serão resolvidos pela ESALQTec;
9.9.	As decisões da ESALQTec são soberanas e irrecorríveis;


10.	Divulgação dos Resultados

O documento de aprovação do projeto será encaminhado por correspondência ou entregue pessoalmente ao participante, através da gerência.







ANEXO I: ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
PRÉ - SELEÇÃO

A.	Informações Gerais

Nome:
Endereço:
CEP:
Cidade:
Estado:
Telefone: (     )
Fax: (      )
E.mail:
Escolaridade:
Ocupação principal:


B.	Criação da Empresa

1. Ramo de atividade (Qual o ramo de atividade em que pretende atuar?)






2. Objetivos do empreendimento (Qual o principal objetivo do negócio?)






3. Composição societária (Quem serão os sócios da empresa?)
Nome
Função
%




















4. Metas estabelecidas (Onde a empresa quer chegar e quando?)
Metas
Prazo
Atingir faturamento de R$ _____________
___ / ___ / ___
Gerar ________ postos de trabalho.
___ / ___ / ___
Obter uma lucratividade de ______ %
___ / ___ / ___




C.	Aspectos Mercadológicos

1.	Oportunidades de negócio (Como surgiu a idéia de montar o negócio?) e a Inovação Tecnológica a ser apresentada no projeto.









2. Descrição dos produtos (Descrever os principais produtos da empresa e as quantidades estimadas à serem produzidas na fase inicial)
Produtos
Quantidades
1.

2.

3.

4.

5.










3. Concorrentes (Quem serão os concorrentes diretos?)
Nome
Pontos Fortes
Pontos Fracos









































4. Vantagens competitivas (O que seus produtos oferecerão a mais que os produtos dos concorrentes para atrair o cliente?)

Vantagem Competitiva
Produtos da Empresa
Concorrente 
A
Concorrente
B
Concorrente
C
1. Preços








2. Qualidade








3. Prazo de entrega







4. Serviços






5. Condições de pagamento





6. Localização






7. Métodos de venda






8. Reputação 







9. Participação no mercado






10. Outros








5. Clientes (Quais serão os clientes potenciais da empresa, quais as suas preferências, e qual o tamanho do mercado?)

 Indústrias
 Comércio Atacadista
 Comércio Varejista
 Consumidor final
 Empresas de prestação de serviços
 Empresas agrícolas

TABELA DO PERFIL DO CLIENTE PARA O CASO DE EMPRESAS
Nome
Localização
Faturamento
Volume de Compras
Segmento de Mercado




























6. Fornecedores (De quem a empresa irá comprar sua matéria-prima e seus insumos, e quais as condições de compra?)



Condições de fornecimento


Preço
Entrega
Pagto.
1.






2.






3.






4.






5.






6.






7. Marketing (Como a empresa pretende fazer para que seus produtos cheguem até seus clientes?)
Estratégias de Marketing
Investimento
Programação visual (logotipia, slogans, etc.)

Folders e folhetos

Participação em feiras

Home-page na Internet

Publicidade em revistas e jornais

Equipe de vendas diretas

Mala direta

Participação em rodas de negócios

Brindes

Promoções de vendas






D.	Aspectos Operacionais

1. Máquinas e Equipamentos (relacionar todas as máquinas, equipamentos, ferramentas, mobiliário, etc., necessários para a operação da empresa)
Descrição
Quant.
Prod. / Adm.
Investimento








































TOTAL





2. Pessoal (relacionar todas as funções, as habilidades necessárias, e o número de pessoas necessárias, incluindo os sócios, nos seis primeiros meses de operação)
FUNÇÃO
QUANT.
CONHECIMENTO
GANHOS
(c/ encargos)









































3. Outras informações operacionais
Área necessária
m²
Demanda de energia elétrica
HP
Necessita de água no processo de fabricação?
 Sim       Não
Necessita de licença da Vigilância Sanitária?
 Sim       Não
Necessita de licença na ANVISA?
 Sim       Não
Qual o  tempo que será dedicado ao negócio?
 Integral   Parcial
Quando poderá iniciar as atividades?





E.	Aspectos Administrativos / Financeiros

1. Custos totais
Discriminação
Valor total (R$)
Mercadorias ou matérias-primas

Custo de produção (salários, combustíveis, embalagens, etc.)

Despesas administrativas (telefone, mat. de expediente, etc.)

Comissões de vendedores

Impostos sobre vendas

Outros custos

TOTAL






2. Determinação dos Preços de Vendas
ITEM
Produto 1
Produto 2
Produto 3
Produto 4
Produto 5
Matérias-primas / mercadorias





Custos de produção





Despesas administrativas





Comissões de vendedores





Impostos sobre vendas





IR sobre lucro





Lucro líquido





Preço final unitário





Preço da concorrência






3. Projeção de vendas (baseado na pesquisa de mercado obrigatória)
Mês
Produto / Serviço
Quant.
Preço
Unitário
Valor
Total
1
1.




2.




3.




4.




5.



2
1.




2.




3.




4.




5.



3
1.




2.




3.




4.




5.



4
1.




2.




3.




4.




5.



5
1.




2.




3.




4.




5.





4. Projeção dos resultados (6 meses)
Discriminação
Receita Total
Custos Totais
Resultados
Prod. 1: 



Prod. 2:



Prod. 3:



Prod. 4:



Prod. 5:






5. Fluxo de caixa mensal
Mês
Histórico
Entrada
Saída
Saldo

Saldo Inicial



1




2




3




4




5




6







6. Investimento previsto
NATUREZA
VALOR (R$)
Máquinas e equipamentos

Instalações 

Capital de giro

Pré-operação

TOTAL




7. Origens dos recursos
FONTES
VALOR (R$)
Recursos dos sócios

Financiamento bancário:

Agências de fomento: 

Capital de risco:

Pessoas físicas:

Outras fontes:

TOTAL





F.	Restrições Legais/Documentos 


1. Tem Títulos Protestados?

2. Tem Ações Cíveis?

3. Tem Ações Criminais?

4. Contrato social com últimas alterações (para empresas já existentes)

5. Cartão de CNPJ (para empresas já existentes)

6. Currículo dos sócios, ou de pessoas em função-chave.





,       de                 de 2.0__


___________________________
                                                                              Assinatura do Candidato


ESALQTec   -   COMPOSIÇAO DO EDITAL 02/2012



	 O Edital completo é composto por 17 páginas, sendo:


1	Página 02 a 07: Informações gerais


2	Página 08 a 16: Roteiro para Apresentação de Propostas – Pré – Seleção

3	Página 17: índice


