
 

 

Pública 
Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2022. 

 

Oportunidade 14/2022 – Programa de Desenvolvimento de Startups 

Edital: EDITAL DE CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA COM PRODUTOS DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Prezados credenciados, 

Solicitamos proposta de solução que contemple as características abaixo: 

Escopo: Inovação 

Tema: Gestão da Inovação 

 
Objetivos:  
 
Programa de desenvolvimento de startups de hardware ou software que estejam em fase de operação e 

potencial de escala. 

Demanda atenderá à parceria com empresa de grande porte, na realização um programa de aproximação com 

novas startups para conexão com as suas necessidades e também aceleração comercial das mesmas no 

mercado para potencial investimento. 

O objetivo é a estruturação das startups, conexão das suas soluções com o mercado, abertura de novos canais 

e ampliação da base de clientes, sendo a empresa parceira importante canal para teste e validação da soluções, 

como potencial parceiro comercial e investidor. Empresa parceira possui hub próprio onde fará a incubação das 

startups selecionadas. 

Sugestão de conteúdo: 

O programa deve contemplar pontos como estruturação da startup, melhoria de produto, design de 

experiência, visão de futuro, marketing e vendas, governança e investimento, aspectos financeiros e gestão de 

pessoas. 

Resultados esperados: realização de negócios com a empresa parceira no programa, assim como a aceleração 

do negócio com a captação de novos clientes, definição de novos canais e possível captação de investimento. 

Formato: online e presencial (estar apto para atender presencial e online) 
Primeira demanda presencial: Campo Bom-RS 
 
Tipologia sugerida: consultorias  individuais , workshops e mentorias 
 
Prazo para cadastramento do produto: 10 de março de 2022. 

Gestora da oportunidade: Bruna Lourenço – brunaom@sebraers.com.br   

Para cadastrar o produto Clique Aqui 

 

mailto:brunaom@sebraers.com.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehUdCnOX2bwaYyV_CKgFw2FtkMKYKYxxDCZkWWy5FbL5r0jQ/viewform


 

 

Pública 
Critérios analisados: 

Primeira etapa: cadastro até 10/03/2022 

• Eliminatórios 

o Empresa habilitada no EDITAL DE CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 

JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA COM PRODUTOS 

DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

o Empresa ser apta em consultoria e instrutoria 

o Cadastrar o produto no prazo 

• Pontuados 

o Consistência da proposta do produto cadastrado no banco de produtos 

Segunda etapa: encaminhamento de materiais (será solicitado apenas aos que atenderem aos critérios da 

primeira etapa)   

• Eliminatório 

o Encaminhar proposta de solução e respectivo material no prazo  

• Pontuados: 

o Atendimento do objetivo do método 

As empresas interessadas devem incluir as informações do seu produto no link abaixo ou acessar o portal 

integra no item oportunidades. Clique Aqui e cadastre o seu produto! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehUdCnOX2bwaYyV_CKgFw2FtkMKYKYxxDCZkWWy5FbL5r0jQ/viewform

