
Programa de incubação de negócios 



A seguir conheça o novo programa para desenvolvimento de Startups 

da Incubadora Santos Dumont do Parque Tecnológico de Itaipu - BR 

e aproveite esta oportunidade para investir na sua ideia!

“Tenha acesso aos melhores parceiros e obtenha recursos no 

momento ideal para que o seu negócio decole!”



É um mecanismo para capacitação e seleção de ideias inovadoras, 

que recebem todo apoio e assessoria para, ao final, ingressarem na 

Incubadora Santos Dumont e, assim, melhorar e transformar a 

performance do negócio durante o processo de incubação.
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Aporte de R$ 30 mil; 

Possibilidade de incubação 100% Virtual;

Apoio no desenvolvimento tecnológico; 

Workshops, treinamentos e participação em eventos;

Analistas de negócios disponíveis para direcionamento do empreendedor;

Apoio jurídico, financeiro e contábil;

Smart Money de R$ 40 mil;

Infraestrutura para instalação física da empresa;

Acesso ao mercado e investidores;

Redes de mentores internacionais;

Programa de Incubação certificado pela ANPROTEC;

Incentivos fiscais (ICMS,  lei da inovação,  Marco Legal das Startups ).
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São mais de R$ 70 mil reais, investidos em cada empresa 

incubada, por meio de mentorias, capacitações, suporte 

tecnológico e smart money. 

Criada em 2006, a Incubadora Santos Dumont têm 

certificação CERNE 2 (ANPROTEC) e conta com amplo 

condomínio de empresas. Até 2020 foram mais de 300 

ideias de novos negócios, 40 novas empresas incubadas, 

além de 09 empresas no condomínio que puderam contar 

com todo suporte e assessorias necessárias. 

Benefícios

Os empreendedores selecionados no Programa Hangar 

Startups, poderão participar nas ações e demais eventos 

do Ecossistema de Inovação, com divulgação da marca 

em canais físicos e virtuais da Incubadora, além de 

poderem optar por ingressar na modalidade presencial 

ou virtual de incubação.



A Incubadora Santos Dumont auxilia desde a 
validação da ideia até o acesso ao mercado e 
capital, além de fornecer infraestrutura 
laboratorial para desenvolvimento das soluções. 
Conheça os principais resultados alcançados 
pelas empresas apoiadas:

Em média, as empresas vinculadas quase 
dobram o faturamento após participarem da 
incubação.

As incubadas já captaram mais de R$ 6 milhões 
com investidores;

Crescimento em postos de trabalho, oferta de 
produtos e clientes atendidos durante a 
incubação.

Evolução dos empreendimentos 
acompanhados através do diagnóstico de 
maturidade, baseado nos eixos do CERNE.
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Networking

Hub Iguassu: conecta startups incubadas com empresas âncoras, 

aceleradoras, investidores, universidades, institutos de pesquisa, 

pesquisadores, agências de fomento entre outros agentes.

Vila A Inteligente: o maior bairro público Inteligente do Brasil. Um sandbox 

vivo - o primeiro do país - voltado para experimentação de novas tecnologias 

em ambiente real, validando o desenvolvimento de novos produtos/serviços 

e a geração de novos negócios.

Conexões com o Ecossistema nacional de inovação, gerando programas 

pioneiros de Inovação Aberta no Brasil em: 

Saneamento; 

Agronegócio (5G) e;

Cidades Inteligentes.

Interação com Centros de Competência do Parque Tecnológico Itaipu – 

Brasil (PTI-BR), voltados para a pesquisa, desenvolvimento, 

empreendedorismo e inovação. 

Esse portfólio envolve know-how e tecnologias para:

Desenvolvimento de soluções em Internet das Coisas (IoT);

Automação e simulações de sistemas elétricos;

Soluções para o compartilhamento de veículos elétricos;

Mobilidade sustentável; 

Projetos relacionados à gestão ambiental; 

Prospecção energética, geoprocessamento; 

Cidades e sensoriamento remoto; 

Dentre outras áreas de especialidades.



Como posso participar do Hangar Startups?

O programa é oferecido de forma gratuita por meio de 03 (três) Fases: Qualificação, 

Seleção e Incubação. Em cada uma delas, serão oferecidas capacitações, na modalidade 

presencial e/ou virtual, de acordo com o grau de maturidade da empresa  e finalidade 

de cada Fase.

Podem se inscrever, pessoas físicas ou jurídicas (MEI, ME e EPP), que devem acessar o 

site www.pti.org.br/hangar para preencher a ficha de inscrição, ler o Edital e a 

Convocação de Negócios.
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Como posso participar do Hangar Startups?

Durante a vigência do Edital Hangar, ocorrerão ciclos de convocações para inscrição de 

proposta de negócios, detalhando o cronograma e investimentos complementares 

específicos, conforme disponibilidade orçamentária da Fundação PTI-BR e seus parceiros.

Ciclos de Convocação

1ª Convocação de Negócios

2ª Convocação de Negócios

3ª Convocação de Negócios

4ª Convocação de Negócios

5ª Convocação de Negócios

6ª Convocação de Negócios

Período de publicação

3º Trimestre/2021

4º Trimestre/2021

1º Trimestre/2022

3º Trimestre/2022

1º Trimestre/2023

3º Trimestre/2023

Mais informações: negocios@pti.org.br 




