
REGULAMENTO DO PROGRAMA PANVELLABS

1. SOBRE O PROGRAMA

O Panvellabs, é um programa aceleração de startups do Grupo Panvel que
surgiu para identificar soluções e novas oportunidades nas áreas de saúde e
bem-estar, experiência do cliente e inteligência operacional.

O programa foi desenhado para startups em fase de mvp e tração, que
possuam soluções digitais ou de serviços e produtos, tenham ao menos um
empreendedor dedicado em tempo integral e valuation máximo da startup de
R$ 20 milhões.

Através deste programa os empreendedores poderão receber mentorias
especializadas, acesso ao mercado, apoio no desenvolvimento do seu produto
e até mesmo aporte de capital.

O foco do Panvellabs é apoiar negócios inovadores, com o seguinte
perfil:

I. Startups em fase de MVP e tração;
II. Soluções digitais ou de serviços e produtos;
III. Pelo menos um empreendedor dedicado em tempo integral
IV. Valuation máximo de R$20 milhões.
V. O Programa somente aceitará inscrições de soluções enquadradas

nos seguintes temas:

1. Saúde e bem-estar
2. Experiência do cliente
3. Inteligência operacional

O programa oferece:

I. Acesso a conteúdos especializados a fim de capacitar os participantes nas
competências necessárias para o desenvolvimento de um negócio inovador;

II. Atividades de mentoria individuais e coletivas, com executivos experientes.

III. Possibilidade de networking com executivos e clientes.

IV. As startups que participarem e concluírem a aceleração poderão
desenvolver ou acelerar seus negócios em parceria com o Grupo Panvel,
podendo receber aporte financeiro ao final do programa.

2. ETAPAS DO PROGRAMA:
Scouting e Seleção das startups



I. As inscrições estarão abertas de 01 de dezembro de 2021 e 14 de janeiro de
2022 e qualquer startup interessada, que cumpra as Condições de
Participação, poderá se candidatar a uma vaga.

II. As startups com soluções mais aderentes serão convidadas para uma
reunião one-one com o time do grupo, onde a startups deverá apresentar a
solução e tirar as eventuais dúvidas. As startups aprovadas nesta etapa
seguirão para a etapa aceleração.

Aceleração

I. A Aceleração terá início em março de 2022 e encerra-se em agosto de 2022.

II. As startups com maior aderência ao programa receberão uma aceleração
Equity Free personalizada.

Condições para inscrição de startups para o Programa Panvellabs

I. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas (com registro CNPJ), que
desenvolva soluções para as áreas de saúde & bem-estar, experiência do
cliente e inteligência operacional

II. Cada negócio deve ser inscrito por apenas um dos sócios, é vedado que
dois sócios inscrevam o mesmo negócio em separado.

III. A startup necessita ter ao menos 1 sócio dedicado tempo integral.

IV. Valuation de até R$ 20 milhões.

V. É vedada a participação de pessoas físicas menores de idade ou incapazes;

VI. Os participantes não farão nenhuma cessão de propriedade intelectual de
suas soluções até o final da aceleração. Esse tema será discutido e deliberado
formalmente no JDA (Joint Development Agreement) caso a startup seja
investida.

VII. A startup poderá ser desclassificada se comprovado qualquer
irregularidade (jurídica, fiscal ou discordância de valores) na gestão da mesma
que possa comprometer a reputação do programa.

Graduação e Investimento

I. Após finalizar o ciclo de aceleração será realizado o evento de graduação da
das startups, onde serão apresentados os avanços da startup e a
recomendação do comitê de inovação sobre investimento.

II. O Grupo Panvel não tem nenhuma obrigatoriedade em investir nas startups
graduadas. A partir da avaliação e recomendação do Comitê de Inovação será
deliberado.



3. INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA

I. Somente são aceitas inscrições realizadas no link:
https://www.panvel.com/Panvellabs/aceleracao

II. As inscrições estarão abertas de 01 de dezembro de 2021 até às 23h59
(horário de Brasília) do dia 14 de janeiro de 2022.

a. Em caso de alteração nas datas acima mencionadas, as novas datas serão
comunicadas.

b. O Panvellabs não se responsabiliza por eventuais instabilidades no sistema
de inscrição de projetos. Portanto, recomenda-se não deixar para última hora.

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PROGRAMA

I. Para concorrer a uma vaga no programa Panvellabs, os empreendedores
devem preencher e enviar o formulário, disponível no website
https://www.panvel.com/Panvellabs/aceleracao, onde apresentarão aspectos
gerais do negócio e da equipe participante;

II. O processo de avaliação do período de inscrições do programa Panvellabs
será aprovado pelo comitê de inovação. As avaliações são realizadas
seguindo os critérios abaixo:

a. O projeto submetido no período de inscrições do Panvellabs, nos prazos
estipulados neste regulamento, é avaliado em três dimensões, sendo elas:
Estágio de desenvolvimento da solução, Maturidade da do Empreendedor e
Equipe;

b. As startups pré-selecionadas passarão por uma entrevista individual, de
caráter eliminatório, e a decisão final da seleção cabe ao Comitê de Inovação
do Panvellabs.

c. Durante a aceleração as startups devem cumprir, dentro do prazo estipulado,
as atividades descritas no programa.

5. CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO

I. A participação no Panvellabs é gratuita a todos os participantes. Como
contrapartida, as startups se comprometem a participar de todos as atividades
programadas dentro do escopo do programa, durante o período de aceleração.

a. Quaisquer despesas de deslocamento da startup para Porto Alegre ou outra
localidade, decorrente da participação no programa, serão discutidas
pontualmente.

b. Quaisquer outras despesas que os participantes tenham durante o programa
não serão ressarcidas pela Panvellabs e nenhum outra empresa do Grupo ou
parceiro;

https://www.panvel.com/panvellabs/aceleracao
https://www.panvel.com/panvellabs/aceleracao


6. FORMAS DE COMUNICAÇÃO

I. Todas as comunicações oficiais com os participantes são realizadas pelo
e-mail cadastrado no formulário de inscrição. Por isso, o empreendedor deve
colocar um e-mail que continuará acessando regularmente e que NÃO seja
ALTERADO durante o programa.

a. É de responsabilidade dos participantes garantir as condições técnicas para
recebimento, acesso e leitura dos e-mails enviados pelo Panvellabs. Verifique
se o e-mail está chegando na Caixa de Spam, caso esteja, mude a
configuração para recebê-lo normalmente;

b. Outras formas de comunicação alternativas, como chamadas telefônicas e
contatos via redes sociais, podem ser utilizadas pela equipe Panvellabs a seu
exclusivo critério, sendo utilizadas em último estágio, priorizando e não
substituindo a comunicação oficial.

7. PENALIDADES

I. Quaisquer infrações às condições de participação dispostas no item 2
(ETAPAS DO PROGRAMA) acarretam a imediata exclusão da(s) pessoa(s)
e/ou equipe(s) do Panvellabs.

II. A inscrição de empreendedores com dados incorretos, cadastrais ou da
tecnologia/empresa, podem acarretar penalidades classificatórias ou exclusão
do Panvellabs, a critério dos Organizadores;

III. A(s) pessoa(s) e/ou equipe deverá(ão) arcar com quaisquer infrações cíveis
ou criminais a que der(em) causa;

IV. O Panvellabs poderá excluir do programa empreendedores que não
cumprirem com os horários e datas agendadas com os mentores que lhes
foram designados.

V. Os casos omissos são deliberados pela organização do Panvellabs.

8. CONFIDENCIALIDADE

I. O Panvellabs trata como confidenciais todas as informações recebidas ao
longo do processo, utilizando-as apenas dentro do necessário para execução
do programa proposto e para a realização de pesquisas agregadas com o fim
de propor melhorias para o programa.

a. Será obrigatório a todas as startups que forem aprovadas no programa
Panvellabs assinar um NDA com validade de 2 (dois) anos com o Grupo
Panvel.

9. DIREITOS DE IMAGEM



I. Os participantes do Panvellabs concordam em estar disponíveis para
realização de entrevistas, depoimentos, gravação de vídeos, entre outros, com
o objetivo de divulgar o Panvellabs e a sua participação no programa;

II. Os empreendedores participantes do programa concordam em ceder o uso
de sua imagem para o Panvellabs. As imagens licenciadas neste contrato
podem ser vinculadas e divulgadas nos seguintes tipos de mídia: impressa,
televisionada, vídeo, virtual e telefônica, especialmente podendo utilizar em
seus materiais as imagens em: nome da empresa, logomarca, nome dos
empreendedores, descrição da empresa, vídeos e fotos, bem como vídeos que
contenham imagens da equipe, a apresentação da empresa, endereço de
website, Facebook, Youtube, Linkedin e Twitter e outras redes sociais
utilizadas, depoimentos e qualquer material de mídia produzido durante o
evento, ou fornecido pelos participantes.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

I. No ato de inscrição, os participantes atestam que leram e compreenderam o
presente regulamento, aceitando-o integralmente;

II. Todas as decisões tomadas pela equipe de organizadores e comitê do
Panvellabs não são passíveis de recurso;

III. Cabe aos organizadores do Panvellabs a análise de quaisquer contestações
que sejam apresentadas pelos participantes, a partir de mensagem enviada ao
e-mail oficial;

IV. As dúvidas, sugestões, reclamações, ou demais comunicações necessárias
devem ser remetidas ao e-mail oficial: ana.leticia@innoscience.com.br.

V. O Panvellabs é responsável pela apresentação dos mentores às startups. O
relacionamento estabelecido entre as partes (equipes das startups com seus
respectivos mentores) é de responsabilidade e critério exclusivo dos
participantes.

VI. É de exclusiva responsabilidade da startup participante qualquer tipo de
proteção relacionada a patentes, propriedade intelectual e de marca do projeto
inscrito no Panvellabs.
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