
 

 

EDITAL PÚBLICO STARTUPCE - CICLO 2018.2 

Programa de Pré-aceleração para Startups 
 

PREÂMBULO 

 
O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARÁ - 
SEBRAE/CE, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma 
de serviço social autônomo, com sede Av. Monsenhor Tabosa, 777, CEP 70.165-011, em 
Fortaleza - CE, inscrito no CNPJ sob n° 07.121.494.0001/01, convida empreendedores e 
profissionais criativos cearenses a participar do Programa do StartupCE - Ciclo 2018.2 que 
acontecerá entre os meses de agosto e novembro de 2018. O StartupCE é o Programa do 
SEBRAE/CE que realiza a Pré-aceleração das Startups e a capacitação dos empreendedores 
para colocarem suas ideias de negócio inovadoras no mercado de forma rápida e consistente. 

 

1. OBJETO 

 
1.1 O Presente edital visa selecionar 25 (vinte e cinco) ideias/statups/projetos inovadores nas 
fases de ideação e operação do Estado para que os empreendedores sejam capacitado de forma 
conectada às mais recentes metodologias de desenvolvimento de negócios de alto impacto do 
mundo, além de atuar de forma integrada com o ecossistema através de eventos de networking, 
mentorias e dez workshops com instrutores nacionalmente reconhecidos, visando contribuir com 
o desenvolvimento das startups locais. 
 
1.2 O objetivo geral do Programa é transformar ideias inovadoras em negócios sustentáveis e 
escaláveis, através de uma metodologia de capacitação intensiva, na qual os empreendedores 
vivenciam as diversas fases de desenvolvimento de uma startup com a ajuda de mentores e 
profissionais especializados que irão compartilhar suas experiências em módulos práticos e 
mentorias. 
 

2. JUSTIFICATIVA 

 
2.1 O novo modelo de negócios intitulado STARTUP vem ganhando destaque no mercado, 
novas idéias de negócios inovadoras vem surgindo e faz-se necessário o trabalho de 
estruturação dos negócios para que estes possam gerar bons resultados para a sociedade. O 
SEBRAE é uma instituição nacionalmente reconhecida pelo fomento aos pequenos negócios, 
atuando com todos os setores da economia, vem desenvolvendo trabalho junto a este público, 
estruturando assim, seu ciclo de pré-aceleração. 

 

3. CRITÉRIOS DA SELEÇÃO 

 
3.1 Ter, individualmente ou em equipe, uma startup, projetos de inovação tecnológica ou 
economia criativa em desenvolvimento nas fases de ideação ou operação. 
 
Ideação: o empreendedor já tem uma ideia e deseja transformá-la em um modelo de negócio 
sustentável, explorando uma oportunidade. 
 
Operação: é a fase em que o mais importante é aprender a gerenciar bem o negócio. Neste 
estágio, são necessárias ferramentas técnicas que possam ser implantadas imediatamente na 
operação do negócio e forte visão estratégica para superar a fase inicial. 
 

4. PARTICIPAÇÃO DO SEBRAE 



 

 

4.1 A participação do SEBRAE/CE se dará propiciando estrutura (instrutores, mentores, 
consultores, local, etc) para a formação dos empreendedores selecionados nos eventos de 
capacitação coletiva abaixo descritos, além de consultorias/mentorias individuais: 
 

Workshop de Lean Startup e Customer Validation 
25 de Agosto 

09h às 18h 

Workshop inaugural, tem como principal objetivo desfazer os mitos e esclarecer as verdades 
sobre como é empreender com produtos de base tecnológica. No decorrer da capacitação os 
principais conceitos do mercado são apresentados de forma prática com cases e exemplos, 
principalmente no que se refere a otimização dos recursos e validação constante de 
problema, público consumidor e solução. 

Workshop de Modelagem de Negócios (BMC & Lean Canvas) 
01 de Setembro 

09h às 18h 

Workshop totalmente dedicado a modelagem dos negócios nos quadros do BMC e/ou Lean 
Canvas (dependendo do estágio de desenvolvimento da maioria dos produtos), são 
apresentados de forma ampla e exemplificada cada item dos quadros e com a ajuda do 
instrutor os empreendedores idealizam e trabalham uma compreensão mais ampla sobre o 
potencial mercadológico das suas startups. 

Workshop de Prototipação e MVP 
15 de Setembro 

09h às 18h 

Workshop que ajudará os empreendedores a terem uma visão mais prática sobre as 
metodologias ágeis de desenvolvimento de produtos de base tecnológica, com isso serão 
estimulados a prototiparem suas ideias em MVPs para validações mais rápidas de itens 
importantes pertinentes ao modelo de negócio. 

Workshop de Vendas e Growth Hacking 
22 de Setembro 

09h às 18h 

Neste workshop são apresentadas estratégias para gerar vendas, ter sucesso com os 
primeiros clientes e como trabalhar formas de crescimento sustentáveis desde o MVP. A 
metodologia conta com apresentação de case de sucesso, táticas de marketing digital e de 
relacionamento com clientes em negócios de diferentes tipos como B2B, B2C e B2B2C. 

Workshop de Aspectos Jurídicos para Startups 
29 de Setembro 

09h às 18h 

Workshop de grande relevância para avaliar a viabilidade jurídica relacionada às 
especificidades dos processos inovadores associados a cada negócio, entre outros aspectos. 
São amplamente discutidas as questões relacionadas aos contratos de sociedade, entrada de 
investidores e as práticas mais comuns sobre termos de usos e políticas de privacidade de 
produtos de base tecnológica. 

Workshop de Conflitos entre co-founders e Gestão de Pessoas 
20 de Outubro 

09h às 18h 

Workshop focado em técnicas de resolução de conflitos corporativos, negociações pacíficas e 
gestão de pessoas para alta performance. Ajuda os empreendedores a construírem equipes 
mais equilibradas e um ambiente de trabalho mais saudável para discussão de ideias e 
solução rápida das divergências. 



 

 

Workshop de Internacionalização - Mindset Global 
27 de Outubro 

09h às 18h 

Workshop dedicado a apresentar os principais mercados e ecossistemas ao redor do mundo 
que dispõem boas oportunidades para startups, principalmente, para que as estratégias de 
Vendas e Marketing do produto contemplem uma visão de prospecção globalizada. 

Workshop de Finanças e Investimento para Startups 
10 de Novembro 

09h às 18h 

Workshop focado em ensinar como organizar a parte financeira do negócio criando projeções 
quando a startup começa a gerar receita, além de apresentar as principais formas de 
captação de investimento, bem como suas diferenças conforme os estágios das startups e 
tipos de produtos. 

Workshop de Media Training e Assessoria de Imprensa 
10 de Novembro 

09h às 18h 

Workshop voltado à preparação dos empreendedores para se comunicarem com mídia 
tradicional e conseguir ampliar os resultados através desses canais de comunicação de 
massa. 

Workshop de Pitch e Treinamento 22 e 23 de Novembro 

Workshop dedicado ao desenvolvimento de um pitch com conceitos consistentes para o 
contexto da startup, isso vai fazer a diferença na hora do empreendedor apresentar sua 
startup para um investidor anjo, aceleradora, fundo de investimento, evento de networking ou 
qualquer outra situação. 

Apresentação de Pitch Pré-banca 23 de Novembro 

No final do Workshop de Pitch, os empreendedores apresentarão suas startups para uma 
banca local que deve avaliar o Pitch, dar feedbacks e selecionar as 15 melhores startups para 
apresentar no Demo Day frente a uma Banca Convidada com potenciais investidores e 
aceleradoras. 

Evento - Demo Day 24 de Novembro 

 

5. DOS PRAZOS DO EDITAL E DAS ETAPAS DA CHAMADA PÚBLICA 

 
5.1 O presente edital permanecerá vigente até o dia 30 de agosto de 2018, às 18h, as inscrições 
são online e devem ser realizadas de forma gratuita através de formulário específico com 
endereço apontado na publicação no Portal do Sebrae. Confira as principais datas: 
 

Evento de lançamento do Startup CE ciclo 2018.2 - 
Programa de Pré-aceleração do SEBRAE 

17 de Julho 

Período de inscrições 18 de Julho a 14 de Agosto 

Divulgação dos selecionados para as entrevistas 
presenciais com datas e horários 

16 de Agosto 



 

 

Período das entrevistas com os selecionados 21 a 23 de Agosto 

Divulgação dos selecionados 24 de Agosto 

Período de pagamento 24 a 27 de Agosto 

MEETUP DE ABERTURA DO PROGRAMA 24 de Agosto 

 

6. DA INSCRIÇÃO 

 
6.1 Os empreendedores interessados no Programa de Pré-aceleração para Startups, devem 
fazer sua inscrição em formulário online indicado no Portal do Sebrae Ceará disponível no 
endereço http://www.ce.sebrae.com.br  

6.2 A data limite para fazer a inscrição será o dia 14 de agosto de 2018, às 23:59.  
 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.1 Todas as ideias/startups/projetos inscritos passarão por uma avaliação inicial que selecionará 
até 50 startups para participarem das entrevistas presenciais com a banca avaliadora do 
programa. Os critérios iniciais serão: Relevância do Problema e Equipe. 

7.2 Os selecionados na 1ª fase passarão por entrevistas presenciais, a serem realizadas em 
Fortaleza, no formato de bate-papo com até 15 minutos de duração e serão julgados os seguintes 
critérios: Inovação, Modelo de Negócio e Operação. Os 25 projetos com melhor pontuação nas 
avaliações da banca serão aprovados para participar do Programa.  

7.3 Em caso de empate por pontuação as colocações serão consideradas pela ordem de 
inscrição. Os primeiros inscritos terão prioridade sobre os inscritos posteriormente.     

7.4 Os inscritos que ultrapassarem o número de vagas formarão uma lista de espera assumindo 
as vagas de desistentes. 
 

8. DA FORMALIZAÇÃO E INVESTIMENTO 

 
8.1 As startups selecionadas deverão pagar uma contrapartida de R$ 450,00 (quatrocentos e 
cinquenta reais), para a participação de até 2 empreendedores no programa. 
  
8.2 Startups com maior número de integrantes e que queiram ter mais de 2 participantes por 
Workshop deverão pagar R$ 40,00 (quarenta reais) por integrante a cada Workshop ou R$ 
300,00 (trezentos reais) por integrante pelo programa. 
 
8.3 Os empreendedores das startups selecionadas devem realizar o pagamento entre os dias 
24 e 27 de agosto de 2018, na sede do Sebrae Fortaleza (Rua São Paulo, s/n, esquina com 
General Bezerril - centro).  
 
8.4 Caso o pagamento não seja realizado no período previsto, startups da lista de reservas serão 
aprovadas até que todas as vagas sejam preenchidas. 
 
 

9. DAS RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTE DA STARTUP SELECIONADA 

 
I Assinar o termo de compromisso referente à sua participação no programa e pagar 

http://www.ce.sebrae.com.br/


 

 

contrapartida informada no item 8 deste edital, no prazo previsto; 
II Ter ao menos 70 % (setenta por cento) de participação nos eventos do programa; 
III Ceder os direitos de uso de imagem obtidas durante o programa para a utilização em 

campanhas promocionais e/ou institucionais do SEBRAE/CE; 
IV  Arcar com as possíveis despesas de deslocamento/alimentação/hospedagem para a 

participação dos empreendedores nos eventos, estes ocorrerão presencialmente em 
Fortaleza, em endereço a ser divulgado pelo SEBRAE/CE; 

VI   Ter, ao término do programa, seu negócio formalizado com CNPJ válido. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 O SEBRAE/CE se reserva o direito de abrir até 5 vagas em cada workshop para 
participantes não selecionados, interessados em acompanhar apenas uma atividade/tema 
específico, mediante inscrição e pagamento prévio. 

10.2 Ao final de todas as atividades do Programa, os participantes que tiverem cumprido pelo 
menos, 70% (setenta por cento) dos workshops realizados, terão direito ao CERTIFICADO 
emitido pelo SEBRAE/CE. 

10.3 O SEBRAE/CE poderá, a qualquer tempo, cancelar o presente edital, no todo ou em parte, 
sem que caiba qualquer direito de indenização às proponentes. 

10.4 As atividades aqui descritas ocorrerão presencialmente em Fortaleza, em endereço a ser 
divulgado pelo SEBRAE/CE. 

10.5 O foro de Fortaleza, Estado do Ceará, é competente para conhecer e julgar as questões 
decorrentes do presente Edital. 

Fortaleza, 12 de julho de 2018. 
 


