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PROGRAMA DE CRIAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS  

(PCDE) GUAMÁ BUSINESS 

 

Apresentação 

O Programa de Criação e Desenvolvimento de Empresas (PCDE) Guamá Business visa a 

dar suporte aos empreendedores pessoa física e empresas vinculadas ao PCT Guamá, com o 

intuito de qualificá-las para que atinjam o sucesso, alicerçadas em produtos e serviços 

inovadores e de qualidade, além de bases sólidas de conhecimento em gestão. O PCDE Guamá 

Business opera em cinco Níveis, dois de criação (Prospecção e Pré-incubação) e três de 

desenvolvimento (Incubação, Aceleração e Pós-Aceleração) em duas plataformas que são a 

incubadora e a aceleradora. O suporte oferecido inclui mentorias, consultorias e capacitações 

com profissionais qualificados e empreendedores experientes nas áreas de Tecnologia, 

Mercado, Finanças, Negócios de Impacto, Gestão e Desenvolvimento dos Empreendedores; 

apoio na busca por aporte de recursos de investidores privados ou de editais públicos e outros 

serviços, como acesso com desconto a fornecedores de serviços jurídico e contábil, dentre 

outros. O foco dessas ações são a criação e desenvolvimento de empresas Inovadoras com alto 

potencial de competitividade. 

Nível 1 – SENSIBILIZAÇÃO E PROSPECÇÃO DE  

POTENCIAIS EMPREENDEDORES (ATRAÇÃO) 

Modalidade de Apoio: Prospecção de potenciais 

empreendedores 

Plataforma de Apoio: Incubadora e Aceleradora 

Público Alvo: Pessoas com interesse no tema 

Empreendedorismo Inovador e pessoas com potencial para 

empreender um negócio inovador e/ou de impacto 

socioambiental. 

Foco principal: Divulgação do PCT Guamá e geração de 

demanda qualificada para seus editais 

 



 

 

Entrada: Interesse pela cultura do empreendedorismo e da 

inovação 

Saída: Público sensibilizado e mobilizado, Banco de 

pesquisas, projetos e empresas com potencial para gerar 

negócios a serem apoiados pelo PCT Guamá.  

Esta fase objetiva gerar demanda qualificada para o PCT por meio de ações de 

sensibilização sobre Empreendedorismo e Inovação, prospecção de projetos  ou empresas e 

qualificação de potenciais empreendedores. São realizadas nas diversas universidades, centros 

de pesquisa, entidades de classe, organizações de apoio ao empreendedorismo e à inovação 

ou em eventos realizados realizados pelo PCT Guamá e por terceiros. Fazem parte dessas 

ações atividades de divulgação do PCT, evidenciando os benefícios oferecidos aos 

empreendimentos atendidos com vistas a um melhor desempenho no mercado; busca e 

cadastro de pesquisas, nas áreas de interesse do PCT, com potencial para gerar negócios 

competitivos ou de impacto socioambiental e qualificação de potenciais empreendedores para 

futura vinculação ao PCT. As ações a serem realizadas pelo PCDE Guamá Business são: 

SENSIBILIZAÇÃO 

Palestras: Disseminação da cultura do Empreendedorismo Inovador, Apresentação do PCT, 

estrutura física e serviços; Casos de sucesso; Propriedade Intelectual ….. 

Visitas ao PCT: O parque organizará visitas às suas instalações à alunos e professores de 

universidades, empresários, técnicos e gestores de instituições públicas e privadas de apoio ao 

empreendedorismo e inovação, e demais interessados na dinâmica do ambiente do 

empreendedorismo inovador., 

PROSPECÇÃO 

Reuniões: Reuniões com grupos de pesquisa de universidades, equipes de P&D de empresas e 

demais instituições com potencial para gerar demanda para o PCT;  

Desafios: Lançamento de desafios temáticos apresentados por empresas em busca de 

soluções tecnológicas. 

Cadastro na vitrine tecnológica: Criação de um Banco de Oportunidades com produtos, 

serviços e processos, resultantes de projetos de pesquisa e que apresentem potencial de 

mercado, para conectar pesquisadores com potenciais sócios investidores/gestores: 

QUALIFICAÇÃO DE POTENCIAIS EMPREENDEDORES 

- Palestras: Abordando temas como Empreendedorismo, Inovação, Competitividade 

- Workshop: Workshop de Criação de startups (ideação, validação e Modelo de Negócios) 

- Oficina: Oficina de Impressão 3D, Naming, Registro de Marca, Patente e Software, 

Prototipação, Business Model Canvas 



 

 

 

- Cursos: Plano de Negócios, Elaboração de Projetos de Captação de Recursos 

- Bate papos e debates temáticos: Abordando temas como energia, meio ambiente, saúde, 

educação, finanças e segurança, sobre problemas (oportunidades), tendências e soluções nos 

mercados nacional e global.   

 

Nível 2 – IDEAÇÃO/VALIDAÇÃO (Pré-incubação)  

Modalidade de apoio: Pré-incubação 

Plataforma de apoio: Incubadora 

Público alvo: Pessoas físicas ou jurídicas com ideia de 

produto/serviço inovador 

Foco principal: Desenvolvimento e Validação do MVP e do 

Modelo de Negócios  

Entrada: Ideia (problema, solução e cliente) 

Saída: Modelo de Negócios e MVP (validados)  

Prazo da vinculação com o PCT Guamá: 06 meses 

Nesta fase as startups em Nível de Ideação receberão, por um período de 06 meses, 

apoio no processo de transformação de ideias em produtos/serviços, para construção de 

Modelos de Negócios competitivos e para a proteger a propriedade intelectual (Marcas, 

Patentes, Registro de software, etc) e Tecnologia Industrial Básica (Certificação, Qualidade,...). 

Na pré-incubação receberão orientação durante todo o processo de ideação e validação (de 

problemas, ideias de solução e clientes); desenvolvimento e testes de produto/serviço 

(prototipação e teste de protótipo, desenvolvimento e teste do MVP no mercado) e 

elaboração e validação do Modelo de Negócios (CANVAS). Com tudo validado e com a devida 

proteção da propriedade intelectual, a startup deverá iniciar a estruturação da empresa para 

escalar a produção e comercialização. Para isso o PCDE Guamá Business oferece suporte por 

meio de assessoria, mentoria, qualificação e conexões, conforme a seguir: 

SUPORTE OPERACIONAL: 

Infraestrutura física de uso compartilhado com outros empreendimentos: Estação de 

trabalho no Coworking, salas de reunião, sala de treinamento, espaço de convivência, 

auditórios, copa, refeitório, vestiários e estacionamento; 

Recepção: Recebimento e distribuição de correspondências e controle de acesso de visitantes 

aos módulos dos empreendimentos; 

Segurança: Controle nas portarias, segurança eletrônica externa e nas áreas de circulação dos 

prédios 24 horas ; 



 

 

 

Limpeza e manutenção: Limpeza e manutenção das áreas de uso comum e externas ao prédio; 

Endereço postal: As correspondências destinadas aos empreendedores poderão ser 

endereçadas ao Módulo ocupado pelo projeto/empresa no PCT Guamá. 

SUPORTE ESTRATÉGICO: 

Mentorias e qualificações em Desenvolvimento de produtos, serviços, processos e equipe 

prestadas por pesquisadores, profissionais especializados e empreendedores credenciados 

pelo PCT Guamá e atuantes no mercado nas seguintes linhas:  

Suporte Tecnológico: Conexão entre as startups instaladas no coworking em um ambiente 

colaborativo de inovação aberta, conexão com outras empresas e ICT&I parceiras do PCT para 

acesso a laboratórios e informações tecnológicas, visando ao desenvolvimento de produtos e 

serviços focados no usuário e alinhados ao estabelecido pelos órgão reguladores e 

certificadores, tais como o Sistema Nacional de Tecnologia Industrial Básica  (TIB), Anvisa e 

órgãos municipais e estaduais; 

Suporte em Gestão: Visando à construção do Modelo de Negócios e estruturação 

organizacional da futura empresa,  com estabelecimento de responsabilidade para cada 

membro da equipe  que favoreçam as rotinas e práticas e o desenvolvimento da empresa, 

conforme o Modelo de Negócios definido; 

Suporte em Mercado: Visando o desenvolvimento de produtos e serviços e de estratégias e 

planos que possibilitem a inserção dos produtos/serviços no(s) mercado(s) pretendido(s) e 

validação do(s) mercado(s) de acordo com o Modelo de Negócios definido;  

Suporte em Finanças: Visando ao suporte à gestão dos recursos financeiros e captação de 

recursos de terceiros, quando necessários à viabilidade dos projetos, de acordo com a 

estrutura de custos e receitas do Modelo de Negócios da startup.  

Suporte em Desenvolvimento de Pessoas: Visando à qualificação dos empreendedores para 

uma atuação profissional na gestão da empresa garantindo, assim, maior chance de sucesso 

no mercado. 

Assessorias: Assessorias (Contábil, Jurídica, Financeira, Pessoas e Design), prestadas por 

profissionais da equipe do PCT e profissionais e empresas parceiras, para a formalização da 

empresa, criação da identidade visual, elaboração de projetos de captação de recursos 

financeiros, captação de recursos humanos e estratégia empresarial.  

Networking: Conexão para a promoção da interação entre os empresários atendidos pelo 

PCDE Guamá Business, entre os empresários e demais membros da rede do PCT Guamá, que 

incluí empreendedores dos mais diversos ramos de negócios, representantes de instituições 

financeiras e de fomento ao empreendedorismo e inovação, investidores e potenciais clientes. 

A interação poderá se dar por meio da plataforma Iconnect ou por meio de eventos nascidos 

na Iconnect. 



 

 

 

 

NÍVEL 3 – OPERACIONAL (INCUBAÇÃO) 

Modalidade de apoio: Incubação 

Plataforma de Apoio: Incubadora de Empresas 

Público alvo: Pessoas Físicas, com interesse em constituir 

empresa, ou Pessoas Jurídicas (constituídas a menos de dois 

anos), com MVP e Modelo de Negócios validado. 

Foco principal: Estruturação e gestão da empresa para 

consolidação da atuação no mercado. 

Entrada: Relatórios de comercialização do MVP, Modelo de 

Negócios e projeto empresarial para os próximos 12 meses 

Saída: Plano de Negócios com resultados positivos e 

projeções de mercado e financeiras promissoras 

Prazo da vinculação com o PCT Guamá: 12 meses, prorrogáveis 

por mais 12 meses. Situações especiais que exijam prazo 

superior, serão analisadas para definição do prazo. 

As startups a serem apoiadas nesse nível (pessoas físicas iniciando a estruturação para 

a operação de uma empresa ou empresas constituídas a menos de dois anos) deverão ter no 

mínimo o Modelo de Negócios definido e o Mínimo Produto Viável – MVP de um 

produto/serviço devidamente validado no mercado com sua comercialização iniciada e 

desejam escalar a produção, ampliar a carteira de clientes no mercado em que estão atuando 

ou conquistando novos mercados. Para tanto o PCDE Guamá Business do PCT Guamá oferece 

suporte operacional e estratégico aos empreendimentos. O período de incubação do 

empreendimento é de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Nos casos de 

empresas com produtos que necessitem de um período maior de desenvolvimento por 

exigência de legislação ou do processo de desenvolvimento de produto, um período especial 

será definido oportunamente. 

SUPORTE OPERACIONAL: 

Infraestrutura física de uso exclusivo do empreendimento: salas para a instalação da 

empresa, com área de 36, 72, 100, 108 e 150 m2 e infraestrutura de acesso para redes de 

energia, dados e telefonia disponibilizadas em quadros na entrada do módulo e possibilidade 

de ser o endereço fiscal da empresa;  

Infraestrutura física de uso compartilhado com outros empreendimentos: Salas de reunião, 

sala de treinamento, espaço de convivência, auditórios, copa, refeitório, vestiários, 

estacionamento; 

 



 

 

Recepção: Recebimento e distribuição de correspondências e controle de acesso de visitantes 

aos módulos dos empreendimentos; 

Segurança: Controle nas portarias, segurança eletrônica externa e nas áreas de circulação dos 

prédios 24 horas; 

Limpeza e manutenção: Limpeza das áreas de uso comum e externas ao prédio. 

Endereço postal: As correspondências destinadas às empresas poderão ser endereçadas ao 

módulo ocupado pelo projeto/empresa no PCT Guamá. 

SUPORTE ESTRATÉGICO 

Assessoria e mentoria prestadas por profissionais especializados da equipe própria e parceiros 

do PCT nas seguintes linhas:  

Suporte Tecnológico: Conexão e intermediação de negociação entre as empresas incubadas, 

outras empresas e ICT&Is parceiras para realização de negócios e acesso aos laboratórios e 

informações tecnológicas; conexão e articulação para para contratação de consultorias 

técnicas especializadas, com eventuais subsídios, junto a profissionais e empresas 

credenciados e atuantes nos mercados nacional e internacional visando ao desenvolvimento 

de tecnologias, produtos e serviços alinhados ao estabelecido pelos órgão reguladores e 

certificadores tais como o Sistema Nacional de Tecnologia Industrial Básica  (TIB), Anvisa e 

órgãos municipais e estaduais ; 

Suporte em Gestão: Assessoria e mentoria em Gestão Empresarial prestadas por profissionais 

especializados da equipe própria e credenciados pelo PCT Guamá; conexão e articulação para 

contratação de consultorias técnicas especializadas, com eventuais subsídios, junto a 

profissionais e empresas credenciadas e atuantes nos mercados nacional e internacional, 

visando ao suporte à tomada de decisão e estabelecimento de rotinas que favoreçam o 

desenvolvimento da empresa e seus negócios; 

Suporte em Mercado: Assessoria e mentoria em Mercado prestadas por profissionais 

especializados da equipe própria e parceiros do PCT; conexão e articulação para contratação 

de consultorias técnicas especializadas, com eventuais subsídios, junto a profissionais e 

empresas credenciadas, atuantes nos mercados nacional e internacional, visando ao suporte 

ao desenvolvimento de estratégias e planos que possibilitem a inserção dos produtos/serviços 

dos empreendimentos no(s) mercado(s) pretendidos; Apoio para participação dos 

empreendimentos em Feiras e Rodadas de Negócios; 

Suporte em Finanças: Assessoria e mentoria em Finanças prestadas por profissionais 

especializados da equipe própria e credenciados pelo PCT Guamá, atuantes nos mercados 

nacional e internacional; conexão e articulação para contratação de consultorias técnicas 

especializadas, com eventuais subsídios, junto a profissionais e empresas credenciadas, 

visando ao suporte à gestão dos recursos financeiros e captação de recursos de terceiros 

necessários à viabilidade dos projetos das diversas áreas do empreendimento e de seus 

negócios, bem como ao retorno esperado pelos seus investidores, quando existentes.  



 

 

Suporte em Desenvolvimento de Pessoas (qualificação dos empreendedores): Assessoria e 

mentoria em Desenvolvimento Pessoal do Empreendedor, prestadas por profissionais da 

equipe própria e credenciados pelo PCT; conexão e articulação para contratação de 

consultorias técnicas especializadas, com eventuais subsídios, junto a profissionais e empresas 

credenciadas e com atuação no mercado nacional e internacional, visando à qualificação dos 

empreendedores para uma atuação profissional na gestão da empresa garantindo, assim, 

maior chance de sucesso no mercado. 

Assessorias: Assessorias (Contábil, Jurídica e Financeira), prestadas por profissionais da equipe 

do PCT e profissionais e empresas credenciados pelo PCT Guamá, para a formalização ou 

alteração contratual da empresa, criação da identidade visual, elaboração de projetos de 

captação de recursos financeiros, captação de recursos humanos e estratégia empresarial.  

Networking: Conexão para a promoção da interação entre os empresários atendidos pelo 

PCDE Guamá Business, entre os empresários e demais membros da rede do PCT Guamá que 

incluí empreendedores dos mais diversos ramos de negócios, representantes de instituições 

financeiras e de fomento ao empreendedorismo e inovação, investidores e potenciais clientes. 

A interação poderá se dar por meio da Iconnect ou por meio de eventos nascidos no Iconnect. 

 

NÍVEL 4 – CRESCIMENTO (Aceleração) 

Modalidade de apoio: Aceleração 

Plataforma de apoio: Aceleradora 

Público alvo: Pessoas jurídicas operando no mercado a no 

mínimo 12 meses 

Foco Principal: Preparação da empresa e empreendedores para 

receber investimento e ampliar mercado 

Entrada: Plano de Negócios atualizado com resultados 

positivos e satisfatórios e projeções de mercado e 

financeiras promissores 

Saída: Plano de Negócios atualizados com o Plano de 

Captação e Aplicação de Recursos Captados (investimento) e 

empreendedores qualificados para captar e gerir 

investimentos. 

Prazo de vinculação com o PCT Guamá: para receber o suporte 

do Guamá Business 06 meses e para a ocupação do módulo, 60 

meses renováveis. 
 

Nesta fase o PCT apoiará Pessoas Jurídicas com menos de 02 anos de constituída e em 

operação a no mínimo 1 ano no mercado que apresentem em seu Plano de Negócios 

resultados que demonstrem a viabilidade do negócio a partir de resultados e/ou projeções 

financeiras positivas e que têm interesse em potencializar esses resultados e se qualificar para 

captar investimento de terceiros. O foco do suporte oferecido nesta fase consiste na redução 

dos riscos inerentes a suas operações, a partir do amadurecimento do time e do Modelo de 



 

 

Negócios, conquista de novos mercado, incremento nas vendas e preparação da empresa para 

captar investimento. Nessa fase a empresa recebe: 

SUPORTE OPERACIONAL: 

Infraestrutura física de uso exclusivo do empreendimento:  

Salas com área de 36, 72, 100, 108 e 150m2, com infraestrutura de acesso para redes de 

energia, dados e telefonia disponibilizadas em quadros na entrada do módulo com energia 

elétrica e possibilidade de ser o endereço fiscal da empresa;  

Infraestrutura física de uso compartilhado com outros empreendimentos: Salas de reunião, 

sala de treinamento, espaço de convivência, auditórios, copa, refeitório, vestiários, 

estacionamento e endereço postal; 

Recepção: Recebimento e distribuição de correspondências e controle de acesso de visitantes 

aos módulos dos empreendimentos; 

Segurança: Controle nas portarias, segurança eletrônica externa e nas áreas de circulação dos 

prédios 24 horas; 

Limpeza e manutenção: Limpeza das áreas de uso comum e externas ao prédio; 

Endereço postal: As correspondências destinadas às empresas poderão ser endereçadas ao 

módulo ocupado pela empresa no PCT Guamá. 

 

SUPORTE ESTRATÉGICO 

Suporte em Gestão: Mentoria e qualificação em Gestão Empresarial, prestadas por 

profissionais especializados da equipe própria e credenciados pelo PCT; visando ao suporte à 

tomada de decisão e estabelecimento de rotinas que favoreçam o desenvolvimento da 

empresa e seus negócios, validando o Modelo de Negócios; 

Suporte em Mercado: Mentoria e qualificação em Mercado, prestadas por profissionais 

especializados, visando ao suporte ao desenvolvimento de estratégias e planos que 

possibilitem impulsionar a inserção no(s) mercado(s) atuais e pretendidos. Dentre as ações 

previstas está o apoio para participação dos empreendimentos em Feiras e Rodadas de 

Negócios e qualificação para exportação; 

Suporte em Finanças: Mentoria e qualificação em Finanças, prestadas por profissionais 

especializados, visando à gestão dos recursos financeiros e captação de investimentos 

necessários à viabilidade dos projetos das diversas áreas do empreendimento e de seus 

negócios, gerando o retorno esperado pelos seus investidores, quando existentes.  

Suporte em Desenvolvimento de Pessoas (qualificação dos empreendedores): Mentoria e 

qualificação para o amadurecimento do empreendedor, prestadas por profissionais e 

empresas com atuação no mercado, visando à qualificação dos empreendedores para uma 

atuação profissional na gestão da empresa buscando reconhecimento das boas práticas e 



 

 

situação favorável da empresa no mercado, proporcionando assim, maiores chance de sucesso 

na busca por investimento. 

Assessorias: Assessorias (Contábil, Jurídica e Financeira), prestadas por profissionais da equipe 

do PCT e profissionais e empresas credenciados, para a alteração contratual  da empresa, 

elaboração de projetos de captação de recursos financeiros, captação de recursos humanos e 

estratégia empresarial.  

Networking: Conexão para a promoção da interação entre os empresários atendidos pelo 

PCDE Guamá Business, entre os empresários e demais membros da rede do PCT Guamá que 

incluí empreendedores dos mais diversos ramos de negócios, representantes de instituições 

financeiras e de fomento ao empreendedorismo e inovação, investidores e potenciais clientes. 

A interação poderá se dar por meio da Iconnect ou por meio de eventos nascidos no Iconnect. 

 

NÍVEL 5 – CONSOLIDAÇÃO (Pós-aceleração) 

Modalidade de apoio: Pós-aceleração 

Plataforma de apoio: Aceleradora 

Público alvo: Empresas que tenham passado pela aceleração 

Foco principal: Captação e Gestão do recurso investido na 

empresa  

Entrada: Plano de Negócios com o Plano de Captação e Gestão 

de Recursos Captados (investimento) 

Saída: Plano de Negócios atualizados com resultados 

positivos e projeções de mercado e financeiras promissoras 

Prazo de vinculação com o PCT Guamá: para receber o suporte 

do Guamá Business 06 meses e para ocupação do módulo 

período inicial de 60 meses, renováveis 

 

O suporte oferecido nesta fase está orientado à ações de captação de investimento, 

ampliação e acompanhamento da aplicação e gestão do investimento recebido na aceleração 

e das operações e desempenho da empresa e ampliação de mercado, por um período de até 

12 meses, conforme apresentado a seguir: 

SUPORTE OPERACIONAL: 

Infraestrutura física de uso exclusivo do empreendimento: salas com área de 36, 72, 100, 108 

e 150 m2 para instalação da empresa, com infraestrutura de acesso para redes de energia, 

dados e telefonia disponibilizadas em quadros na entrada do módulo com energia elétrica, e 

possibilidade de ser o endereço fiscal da empresa;  

Recepção: Recebimento e distribuição de correspondências e controle de acesso de visitantes 

aos módulos dos empreendimentos; 

Segurança: Controle nas portarias, segurança eletrônica externa e nas áreas de circulação dos 

prédios; 



 

 

Limpeza e manutenção: Limpeza das áreas de uso comum e externas ao prédio. 

 

Endereço postal: As correspondências destinadas às empresas poderão ser endereçadas ao 

módulo ocupado pela empresa no PCT Guamá. 

 

SUPORTE ESTRATÉGICO 

Suporte em Mercado: Mentoria e qualificação em Mercado, prestadas por profissionais 

especializados, visando ao suporte ao desenvolvimento de estratégias e planos que 

possibilitem impulsionar a inserção no(s) mercado(s) atuais e pretendidos. Dentre as ações 

previstas está o apoio para participação dos empreendimentos em Feiras e Rodadas de 

Negócios e qualificação para a internacionalização da empresa; 

Suporte em Finanças: Mentoria e qualificação em Finanças, prestadas por profissionais 

especializados, visando à gestão dos recursos financeiros e captação de investimentos 

necessários à viabilidade dos projetos das diversas áreas do empreendimento e de seus 

negócios, gerando o retorno esperado pelos seus investidores.  

Assessorias: Assessorias (Contábil, Jurídica e Financeira), prestadas por profissionais da equipe 

do PCT e profissionais e empresas parceiras, para a alteração contratual  da empresa, 

elaboração de projetos de captação de recursos financeiros, captação de recursos humanos e 

estratégia empresarial 

Networking: Conexão para a promoção da interação entre os empresários atendidos pelo 

PCDE Guamá Business, entre os empresários e demais membros da rede do PCT Guamá que 

incluí empreendedores dos mais diversos ramos de negócios, representantes de instituições 

financeiras e de fomento ao empreendedorismo e inovação, investidores e potenciais clientes. 

A interação poderá se dar por meio da Iconnect ou por meio de eventos nascidos no Iconnect. 


