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EDITAL PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE STARTUPS DO BANRITECH 

1 APRESENTAÇÃO 

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul), sociedade de economia mista, 

com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Rua Capital Montanha nº 177, torna 

pública a presente chamada e convida empreendedores a se inscreverem no primeiro 

ciclo do Programa de Aceleração de Startups do Banritech – Hub de Inovação do 

Banrisul, sob assessoria técnica do Tecnopuc (Parque Científico e Tecnológico da 

PUCRS). 

O Programa de Aceleração de Startups do Banritech tem como objetivo apoiar o 

empreendedorismo inovador através da aceleração de startups, promovendo o 

desenvolvimento do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul. O programa está 

direcionado a startups de todas as localidades, nacionais e internacionais, que tenham 

propostas inovadoras, com potencial de escala e base tecnológica.  

A presente chamada é regida por seu respectivo Regulamento, publicado no website 

www.banrisul.com.br/banritech. Recomendamos a leitura na íntegra do Regulamento. 

 

2 CRONOGRAMA 

O programa de aceleração seguirá o seguinte cronograma: 

Divulgação do Edital 03/02/2021 

Período de inscrições 03/02/2021 a 13/03/2021 

Análise das propostas  14/03/2021 a 22/03/2021 

Bancas de avaliação 23/03/2021 a 28/03/2021 

Divulgação das startups selecionadas 29/03/2021 

Recursos e contrarrazões 30/03/2021 a 06/04/2021 

Confirmação das startups participantes 11/04/2021 

Ciclo de aceleração 12/04/2021 a 25/11/2021 

Banritech Pitch Day 26/11/2021 

*As datas listadas podem sofrer alteração a critério exclusivo do Banrisul. 

http://www.banrisul.com.br/banritech
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3 PROCESSO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

A comunicação com o empreendedor, ao longo do processo de inscrição e seleção, será 

feita através da plataforma utilizada para as inscrições. 

 

3.1 Processo de Inscrição    

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo website 

www.banrisul.com.br/banritech, no período de 03 de fevereiro de 2021 até as 

23h59min (GMT-3) do dia 13 de março de 2021.  

Durante o período de inscrições, serão realizados eventos online (lives) com o propósito 

de apresentar o programa e esclarecer eventuais dúvidas. Sugere-se a participação dos 

interessados em algum desses eventos para o melhor enquadramento e qualificação das 

propostas de acordo com os objetivos do programa. Os eventos acontecerão em 

plataforma, datas e horários divulgados previamente no website 

www.banrisul.com.br/banritech. 

Estão aptos a se inscreverem no programa empresas estabelecidas (com registro CNPJ) 

que atendam aos critérios estabelecidos no item 2 do Regulamento (CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO). 

O formulário de inscrição exigirá: 

• Identificação dos empreendedores: Nome completo, cópia de Contrato ou 

Estatuto Social e informações de contato (e-mail e telefone); 

• Identificação da startup: Nome da Startup, comprovante de inscrição e de 

situação cadastral no CNPJ, endereço, cidade/UF sede e website (se houver), 

logo, pitch, descrição do negócio, setor de atuação e faturamento 

acumulado nos últimos 12 meses. 

No formulário de inscrição, também, haverá outros questionamentos sobre as 

características e o estágio do negócio. No ato da inscrição, o participante deverá, 

http://www.banrisul.com.br/banritech
http://www.banrisul.com.br/banritech
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obrigatoriamente, declarar que está ciente e de acordo com as regras estabelecidas 

neste Edital e no Regulamento do programa.  

 

3.2 Processo de Seleção 

O empreendedor será notificado sobre a situação de sua inscrição em até 72 (setenta e 

duas) horas por meio da plataforma de inscrição. O comitê técnico, poderá, a seu 

exclusivo critério, solicitar documentação e informações adicionais ao longo do processo 

de inscrição e seleção.  

Assim como o processo de inscrição, o processo de seleção será realizado inteiramente 

de forma online, e será dividido em duas etapas: Análise de Propostas e Pitch do Projeto.  

 

3.2.1 Análise de Propostas 

Nessa etapa, serão analisadas as propostas inscritas e verificado se estão de acordo com 

os critérios estabelecidos no item 2 do Regulamento (CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO). 

Os projetos que estiverem plenamente alinhados ao programa serão conduzidos à etapa  

de Pitch. 

 

3.2.2 Etapa de Pitch 

Nessa etapa, de caráter competitivo e classificatório, será feita uma análise do grau de 

entendimento e apropriação do projeto pelo empreendedor. Esta é uma oportunidade 

para que os empreendedores defendam a proposta junto a uma banca avaliadora, que 

se baseará nos critérios estabelecidos no item 3.1. (Inscrições e Avaliação) do 

Regulamento: Empreendedor, Tecnologia, Gestão, Mercado, Capital e impacto. 

O pitch deverá ser gravado e publicado na plataforma YouTube como um vídeo não 

listado. Quando solicitado ao empreendedor pelos organizadores, o link do YouTube 

referente ao vídeo pitch deverá ser encaminhado através da plataforma de inscrição 

para apreciação do comitê técnico. O tempo para apresentação do projeto em um vídeo 
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pitch será de até 3 minutos. O pitch deverá abordar a oportunidade, a composição da 

equipe, o mercado que irá atuar, a solução e seus diferenciais. 

Se julgar necessário, o Banrisul poderá solicitar uma apresentação ao vivo do pitch (de 

forma online). Neste caso, o tempo de apresentação para a empresa solicitada será de 

até 5 minutos e serão disponibilizados até 10 minutos para as perguntas de uma banca 

avaliadora, formada por membros do Tecnopuc e do Banrisul. Se houver a necessidade 

de apresentações ao vivo, as datas e horários estabelecidos para apresentação de cada 

projeto, bem como a plataforma e o link de acesso, serão informados posteriormente 

através da plataforma de inscrições. 

 

4 CICLO DE ACELERAÇÃO 

Até 30 (trinta) projetos serão selecionados para participar do ciclo de aceleração, que 

terá duração de 8 (oito) meses, com início no dia 12 de abril de 2021 e encerramento no 

dia 26 de novembro de 2021.  

O detalhamento das iniciativas previstas para o ciclo de aceleração está estabelecido no 

item 3.2 (Ciclo de Aceleração) do Regulamento. 

O programa de aceleração poderá ser desenvolvido de forma remota, não excluindo a 

participação em atividades presenciais quando do fim do distanciamento social, imposto 

pela pandemia. 

A participação no programa será gratuita. Espera-se das startups o engajamento em 

todas as iniciativas do programa, o comprometimento com a metodologia e a integração 

com a comunidade empreendedora. 

 

4.1 Encerramento do Programa e Premiação 

O encerramento do programa de aceleração prevê a avaliação das startups participantes 

do programa com o objetivo de identificar a sustentabilidade das soluções e selecionar 

as startups que se destacaram durante o ciclo de aceleração, para, então, realizar o 

fechamento do programa e a premiação. 
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O evento de encerramento do programa de aceleração, chamado Banritech Pitch Day, 

será realizado no dia 26 de novembro de 2021. As 10 (dez) startups com melhor 

avaliação apresentarão seus negócios para uma banca formada por membros da equipe 

do Tecnopuc, Banrisul e atores do ecossistema de inovação como potenciais 

investidores, gestores de fundos de venture capital e clientes do Banrisul.  

As 3 (três) startups de destaque do programa receberão subsídio para participação em 

evento nacional (CASE/SP, para 2° e 3° lugar) e internacional (Web Summit Portugal, 

para 1° lugar), sendo o subsídio para 1 (um) empreendedor por startup. O 

empreendedor terá o prazo de 1 (um) ano a partir do fim do programa para usufruir da 

premiação. Se constatada a incapacidade de se usufruir da premiação por motivos 

externos, como pandemia, por exemplo, os organizadores estarão autorizados, a seu 

exclusivo critério, a definir uma nova premiação, buscando sempre uma equivalência 

com a premiação anteriormente estabelecida. 

 

4.2 Eliminação do Programa 

O Banrisul verificando que o empreendedor descumpriu as regras previstas no 

Regulamento, poderá aplicar as penalidades previstas no item 6 (PENALIDADES) do 

Regulamento. 

A startup poderá, a qualquer tempo, solicitar a sua saída do programa, observando o 

que está estabelecido no item 7, II do Regulamento. 

 

5 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão tratados pelo Comitê Gestor do 

Banritech, que poderá, a qualquer tempo, editar os termos do presente Edital. 

Esclarecimentos a respeito deste Edital poderão ser obtidos pelo e-mail 

banritech@banrisul.com.br. 

mailto:banritech@banisul.com.br

