Pólo de Exportação de Software do Planalto Médio

Edital 002/2009

Chamada contínua para associação de empresas de base tecnológica ao PóloSul.org

A Sociedade Pólo de Exportação de Serviços de Software do Planalto Médio – PóloSul.org está
recebendo propostas para seleção de empresas e/o projetos de base tecnológica nas áreas prioritárias de
Tecnologia da Informação e Informática e área correlatas, interessadas em se associar à nossa entidade. A
missão do PóloSul.org é apoiar projetos e empreendimentos que possam contribuir para a excelência do
software brasileiro, consolidando a Região do Planalto Médio como Pólo de Alta Tecnologia e forte
geradora de empregos.
PóloSul.org é uma proposta que se insere numa estratégia do governo federal no sentido de
disponibilizar recursos para incentivos do setor de TI.

Uma iniciativa orientada a fomentar a

competitividade tanto de empresas desenvolvedoras de software próprios ou terceirizadas, como de
hardware.
Como é de público conhecimento, PóloSul.org é uma iniciativa conjunta entre o Poder Público
Municipal, a Universidade de Passo Fundo e das empresas locais, com convênio aprovado junto ao
Ministério da Ciência e Tecnologia. Prestigiando a entidade fazem parte do seu Conselho Técnico as
seguintes instituições: ABINEE, ASSESPRO, Pólo RS, SEBRAE, SOFTSUL, e SEPRORGS.

São objetivos do Pólo:
•

Promover o Associativismo como Capital Social;

•

Potencializar a competitividade das empresas;

•

Dinamizar o ambiente empresarial;

•

Permitir às instituições de ensino visualizar as demandas empresariais;

•

Melhorar a visibilidade das empresas;

•

Difundir as informações do setor;

•

Melhorar o espectro de prospecção de negócios;

•

Incorporar padrões e procedimentos de qualidade e certificação;

•

Criar linhas de diálogo institucionais;

•

Estabelecer critérios para a formação de RH;
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•

Criar o ambiente propício para estratégias e acordos interempresariais;

•

Permitir interações com grandes corporações;

•

Contribuir para o desenvolvimento da região.

Adotando ações para:
•

Implantar um banco de talentos;

•

Tomar financiamentos reembolsáveis e não reembolsáveis por projetos;

•

Atrair capital de risco;

•

Promover cursos de formação de RH;

•

Detectar oportunidades de negócios dentro e fora do Brasil;

•

Aumentar e melhorar a rede de relacionamentos empresariais;

•

Participar de feiras e eventos do setor;

•

Promover uma Consultoria Jurídica (com todas as particularidades do setor);

•

Promover uma Consultoria de Propriedade Intelectual;

•

Orientar alternativas de financiamento para as empresas;

•

Incubar empresas com projetos específicos de negócios;

•

Facilitar um ambiente de negócios.

Associar-se ao PóloSul.org significa dispor de:


Um espaço físico institucional;



Capacitação com custos reduzidos;



Fortalecimento e maior representatividade do setor;



Potencialização do mercado – catálogo de produtos e serviços;



Criação de oportunidade de negócios através de participação em Palestras, feiras e eventos;



Convênios;



Assessorias contábil, jurídica, de gestão e comercial;



Selo de Qualidade;



Um portal institucional;



Descontos em processos de certificação;



Descontos em Assessoria de Patentes;
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Acesso ao Banco de Talentos.



E ainda um desconto especial na mensalidade dos cursos de graduação e Pós-graduação,
concedido pela UPF, para funcionários das empresas associadas ao Pólo.

Características da proposta:

O PóloSul dispõe de espaço físico, dotado de condições e serviços de alto valor agregado,
com o objetivo de aumentar a competitividade das empresas, fomentar a criação de novas
empresas de base tecnológica, disseminar a cultura da inovação. Para alcançar estes objetivos,
busca estimular e gerir o fluxo de conhecimento e de tecnologia criado nas universidades,
instituições de pesquisa e desenvolvimento, empresas e mercado.

Gestão:
A PóloSul.org é a entidade gestora do Pólo Tecnológico e são sócios:
• Fundação Universidade de Passo Fundo;
• Prefeitura Municipal de Passo Fundo;
• Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Planalto Médio;
• SEPRORGS;
• Empresas associadas.

Áreas Prioritárias:

O PóloSul.org pretende associar empresas e projetos que desenvolvam inovações tecnológicas,
diversificando a economia da região e ao mesmo tempo, fortalecendo a organização existente. Para isso,
foram estabelecidas as seguintes áreas foco:
 Tecnologia da Informação;
 Informática e áreas correlatas;
 Engenharias afins.
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Público Alvo:
 Empresas e empreendedores que atuem nas áreas do PóloSul.org;
 Centros de pesquisa e desenvolvimento que atuem ou pretendam atuar nas áreas da PóloSul.org;
 Organizações públicas, privadas e/ou mistas focadas no desenvolvimento científico, tecnológico e
econômico que pretendam atuar nas áreas do PóloSul.org;
 Incubadoras tecnológicas provenientes de instituições de ensino de Passo Fundo e região que
atuem nas áreas do PóloSul.org;
 Grupos de pesquisa credenciados e certificados pelo CNPq.
Modalidades de Associação:

A entidade tem o propósito de associar em caráter de contribuintes:
 Empresas já consolidadas no mercado que atuem nas áreas do PóloSul.org;
 Empreendedores que pretendem iniciar um negócio de base tecnológica.
Investimento:

As empresas que se associarem deverão realizar uma contribuição que terá por objetivo arcar com os
custos de manutenção administrativa do Pólo. A mesma poderá ser: mensal, semestral e anual.

Estatuto, Regimento Interno e outros

São condições para associar-se, a leitura obrigatória do estatuto e regimento interno que regem a
nossa entidade e o preenchimento dos documentos disponíveis no endereço eletrônico: www.polosul.org na
guia Associe-se, ou na secretaria do PóloSul: Rua Coronel Chicuta, 575 – 8º andar.

Passo Fundo, 17 de Agosto de 2009.
Pedro Müller
Presidente do Conselho de Administração
Roberto Rabello
Vice-Presidente do Conselho de Administração
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