PROGRAMA DE INCENTIVO À STARTUPS – LEADER CONFERENCE

SELEÇÃO DE STARTUP COM OFERTA DE APOIO E MENTORIA EM PROCESSOS E
SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.
A SEGWARE com o apoio da DARWIN STARTUPS e ACATE está realizando um
concurso de mentoria para desenvolvimento e incentivo de Startups com projetos
focados em inovação e tecnologia, visando à melhoria de processos e produtos.
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OBJETIVOS
Selecionar projetos que possuam propostas de novos modelos de negócios
(Startups) e auxiliar na capacitação e desenvolvimento técnico da startup
vencedora.

1.1

2 ELEGIBILIDADE

Os Projetos de modelos de negócios inovadores deverão estar formalizados
como empresas, na forma da Lei, em qualquer das modalidades a seguir:
2.1.1 Microempreendedores Individuais (MEI) são empresas com faturamento
bruto anual de até R$ 60.000,00 que possuem atividades listadas na Lei
Complementar 128, de 19 de dezembro de 2008;
2.1.2 Microempresas (ME) são empresas com faturamento anual de até R$
360.000,00 de acordo com a Lei complementar 123, de dezembro de 2006;
2.1.3 A empresa deve ter no máximo 15 colaboradores;
2.1.4 CNPJ criado há no máximo 3 anos, referente a data limite de inscrição
(após 10 julho de 2015).

2.1
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3.1
3.2

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO EDITAL
A SEGWARE, em conjunto com a DARWIN Startups selecionará os três projetos
finalistas para concorrerem a mentoria.
Os projetos serão selecionados com base na solução apresentada pelos
participantes através de inscrição e na elaboração e submissão de um vídeo de
até 3 minutos, o qual deve conter:

MERCADO: Demonstrar conhecimento do mercado em que está inserido
a startup, prospecção de resultados e metas;
3.2.2 PRODUTO/SOLUÇÃO: Apresentar a solução oferecida pela startup;
3.2.3 EQUIPE: Descrever o quadro atual de equipe/funcionários e prospecção
de desenvolvimento deste setor;
3.2.1
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DIFERENCIAIS: Apresentar os diferenciais da startup em relação a
soluções, serviços, cultura da empresa etc.

3.2.4

PREMIAÇÃO
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Para a startup vencedora serão realizados, até dezembro de 2018, as
seguintes ações:
4.1

a) Workshop de gestão financeira (4 horas de duração) com ênfase na
análise financeira da startup;
b) Mentoria com o time de desenvolvimento (Segware) 2 encontros de 4
horas;
c) Mentoria com o time comercial (Segware) totalizando 4 horas, com ênfase
em vendas;
d) Mentoria com o time de suporte e Customer Experience (Segware)
totalizando 4 horas;
e) Participar de 3 workshops da incubadora MIDITEC e/ou Link Lab;
f) 60 dias para uso do espaço Link Lab;
g) 30 dias de uso do espaço DARWIN STARTUPS.
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CRONOGRAMA SEQUENCIAL
•
•
•
•
•
•
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10/Julho de 2018 – Data limite de Inscrição das Startups;
20/Julho de 2018 - Data prorrogada para inscrição;**
20/Julho de 2018 – Resultado das 3 startups finalistas;
25/Julho de 2018 - Resultado das 3 startups finalistas;**
01/Agosto de 2018 – Apresentação de Pitch das 3 startups finalistas
no evento Leader Conference;
01/Agosto de 2018 – Resultado final da startup vencedora.

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO

6.1 Ler e estar de acordo com a chamada e os termos propostos neste edital;
6.2 Acessar o site https://goo.gl/forms/BrmERvPDSGmsRitB2
6.3 Preencher as informações do Formulário para submissão da inscrição;
6.4 Submeter a inscrição com vídeo;
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DOS RECURSOS

7.1 O prazo para recurso será de 02 dias após a divulgação do resultado;
7.2 As STARTUPS DEMANDANTES deverão fazê-lo através do e-mail:

leader@segware.com.br
7.3 A Banca Avaliadora irá avaliar os recursos e farão a divulgação aos interessados.
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8 DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS
8.1 Todas

e quaisquer dúvidas sobre este edital
meio do e-mail leader@segware.com.br

serão esclarecidas por
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