
Omraan – tecnologia e inovação para o enfrentamento de 
desafios urbanos 

Nome Omraan 

Objetivo Identificar e recompensar empreendedores emergentes que estão 
desenvolvendo soluções tecnológicas e aplicá-las no Oriente Médio 

Público-alvo Soluções tecnológicas urbanas emergentes 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Transporte, energia e sustentabilidade 

Justificativa Investir em soluções de transporte, energia e sustentabilidade para testá-
las nos centros urbanos do Oriente Médio 

Escopo geográfico Jordânia 

Ano de 
implementação 

2014 

Descrição dos 
serviços e atividades 
realizados 

A participação no Omraan acontece da seguinte forma: 

1) Os participantes se inscrevem no evento e preparam uma apresentação 
sobre suas ideias de negócios; 

2) Os donos das melhores ideias irão ser entrevistados pela equipe do 
Omraan por Skype; 

3) Os vencedores são anunciados e começam um processo de 3 meses de 
aceleração; 

4) Os projetos são encubados no Omraan de 6 a 9 meses. 

Resultados e 
evidências 
disponíveis 

A Oasis500 já investiu em mais de 70 empresas de tecnologia, com 
investimentos de mais de US$ 18 milhões. Foram 1.500 pessoas treinadas, 
entre 4.700 inscritas, nos 19 bootcamps. O programa Omraan já conta 
com uma série de inscrições de startups de diversos lugares do mundo e 
entre as 50 já pré-selecionadas para participarem do programa, estão 
empresas da Espanha, Jamaica, Brasil, Jordânia, Polônia e Irlanda. 

Instituição Executora 

Nome Oasis500 



País Jordânia 

Setor Empresa privada de investimento 

Clientes Empreendedores 

Tamanho 50 funcionários 

Instituições Parceiras 

Nome 

Fundo de Desenvolvimento do Rei Abdullah 

Fundação New Cities 

Município de Amã 

Setor Governo e sociedade civil 

Papel Financiadores e apoiadores 

Análise de Aplicabilidade 

Replicação Concurso como o Omraan podem ser realizados no Brasil, onde grandes 
centros urbanos também carecem de soluções inovadores. 

Conclusão 

Concurso dessa natureza incentivam pequenos empreendedores na busca 
por soluções inovadoras para solucionar problemas de grandes cidades. 
Essas iniciativas permitem o desenvolvimento de ecossistema mais 
equilibrado. Além disso, colabora para o desenvolvimento da economia 
local. A parceria com o Oasis500 é também uma forma de validação da 
iniciativa, uma vez que o Oasis500 tem um modelo comprovado que 
abrange e integra todos os componentes da cadeia de investimentos. 

 


