
  

 
 

Porto Alegre, 12 de julho de 2019. 
 

Oportunidade 77/2019 – Programa para startups em estágio inicial 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua 
Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Escopo: Startups 

Objetivos:  

O objetivo desta proposição é capacitar potenciais empreendedores de quaisquer segmentos, 

em estágio inicial das atividades e que participam do START, auxiliando-o a identificar uma 

oportunidade de negócio inovador e a testar hipóteses suficientes para validar seu modelo de 

negócio. 

 

Módulos sugeridos e objetivos principais:  

▪ Integração: desenvolver integração entre empreendedores, projetos e alinhamento das 

atividades e expectativas.  

▪ Formação de equipe: compreender a importância de ter um time de fundadores com 

habilidades complementares para o desenvolvimento enxuto de uma startup.  

▪ Teste e validação de hipóteses: entender a complexidade que envolve o universo das startups 

e sua forma de empreendedorismo, seja no âmbito digital quanto físico.  

▪ Pesquisa exploratória: desenvolver pensamento crítico para resolução de problemas 

complexos por meio de pesquisa exploratória e desenvolver habilidades e olhar crítico quanto 

às oportunidades em torno de uma ideia.  

▪ Validação de mercado: técnicas para validação de ideias junto ao mercado e 

consequentemente validar perfil de consumidor ideal, por meio de ferramentas e seus testes.  

▪ Validação de produto: compreender como desenvolver MVP e consequentemente avaliar o 

aprendizado para interações e entrega futuras de forma ágil. 

▪ Oficina de pitch e técnicas de apresentação para iniciantes: demonstrar diferentes tipos de 

pitch e seus momentos, além de todos os essenciais gatilhos para uma apresentação em 

formato pitch, por meio de técnicas e exemplos. 

 

Metodologia sugerida: Workshop com mentoria individual  

Público-alvo: Aproximadamente 25 startups que participarão do projeto/atividade Alavancagem 
Estrutural e Sistêmica do SEBRAE/RS. O programa está previsto para iniciar em setembro de 2019. 

Carga horária estimada: 4 horas de capacitação (em grupo) por módulo + mentoria suficiente para 
o acompanhamento dos participantes durante a execução dos módulos. 

Prazo de cadastramento: Até 11 de agosto de 2019. 

Observações finais: 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. 

http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
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