
  

 
 

 Porto Alegre, 09 de fevereiro de 2021. 
 
 

Oportunidade 23/2021 – Programa Sebrae Innovation 
 
 Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua 
Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 
 
 
Objetivos 

 

Programa que introduz o participante ao ecossistema de inovação e potencializa o desenvolvimento 

de suas skills innovation. Trazer conhecimentos práticos e alinhados aos conceitos necessários para 

desenvolver o mindset inovador e fazer com que o participante, ao final, seja capaz se responder: 

Startup é meu negócio?   

              

Módulos   

 

1 - Bases da Inovação        

Workshop: Desmistificando Inovação e Startups 

Objetivo: Sensibilizar e evidenciar aos participantes os principais equívocos ao se pensar em 

inovação/startups.  

 

2 - Ecossistema            

Workshop: Glossário Ecossistema (por dentro dos principais jargões e agentes do ecossistema local) 

Objetivo: Apresentar aos participantes o ecossistema local, nacional e internacional. Como surgiu? 

onde surgiu? Principais tendências e termos da área de inovação/startups.  

 

3 - Skills Innovation            

Diagnóstico: Perfil Empreendedor  

Workshop: Skills Innovation 

Objetivo: Sensibilizar os participantes sobre o modos operante para pensar e fazer inovação. 

Evidenciar os pontos fortes e fracos do perfil empreendedor do participantes de forma que ele seja 

capaz de pensar em ações de desenvolvimento e/ou complementação através de um sócio, parceiro.  

 

4 - Mindset             

Workshop: Problema vs Solução (Design Think - encontrar problema real/validar solução/gerar valor) 

Objetivo: Colocar em prática as skill innovation para reforçar os pontos positivos e negativos 

identificados no diagnóstico. Sendo possível na prática o participante reforçar o mindset "encontrar 

um problema real".        

 

 



  

 
 

 

5 - Empresas Exponenciais          

Workshop: Exponencial/Escalável/Grande Lucratividade       

Objetivo: Apresentar aos participantes os principais conceitos sobre escalabilidade. Diferenciação de 

negócios tradicionais/inovadores/franquias/e-commerce.       

 

6 - Tirando a inovação do papel      

Workshop - Minha ideia de negócio + Formação de Times 

Objetivo: Estimular os participantes a pensar e estruturar minimamente uma ideia de negócio que 

tenham o desejo de desenvolver.  

Precisam saber o que fazer? por que fazer? e como fazer?.  

        

Workshop: Empreender com inovação é p mim? + Plano de Ação/Próximos Passos 

Objetivo: Sensibilizar e conduzir a reflexão para que os participantes sejam capazes de responder a 

pergunta: Startup é o meu negócio?  

Esse encontro é chave para conectar os participantes às demais ações do Sebrae, após o término do 

programa online. Seja conduzindo-os para o programa StartupRS Start; seja apresentando o portfólio 

de soluções tradicionais caso o participante entenda que startup não é o negócio dele.  

       

 

        

Metodologia sugerida: Workshops  

Público-alvo: Potencial empreendedor/empresário 

Prazo de cadastramento: Até 25 de fevereiro de 2021. 

Observações: 

As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos apresentados, devem 
realizar o credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de Cadastramento e 

Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 
Se a empresa já está cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar seu produto em nosso 
Banco de Soluções de propriedade intelectual, clicando aqui. 

 

http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
https://docs.google.com/forms/d/1Us4wxCTurTctz_WQyIofjEkQoMn6Ew3zxa_j9SU38Pg/viewform?edit_requested=true

