
 Seminário Sebrae Startup Day e Inovativa 07/10/17 

Seminário Sebrae Startup Day - Manhã 

8:30 as 9:00: Credenciamento e Welcome Coffee 
Local: Área externa 515 norte - Sebraelab 

9:00 – 9:35  Boas-vindas – Mestre de Cerimônia  
✓ Abertura do evento com diversos diretores e analistas – Sebrae e MDIC 

Local: Auditório Sebraelab 

9:40  – 10:40h:  
Palestra de abertura: Necessidade de Mercado  
Palestrante: Aluir Dias Purceno 
Doutor em Química (Nanotecnologia com Aplicação Ambiental) (UFMG-MG/Universidade de Toulouse - FR), Mestre em Engenharia Ambiental (UFOP-MG), Especialista em Análises 
Clínicas (UFOP-MG) e Farmacêutico (UFOP-MG). Purceno tem experiência na síntese de nanoestruturas de carbono, compósitos magnéticos para adsorção de contaminantes, processos 
oxidativos avançados, catálise bifásica e materiais anfifílicos. Durante o ano de 2009 foi consultor na empresa Verti Ecotecnologias, sendo coordenador de projetos nas seguintes áreas: 
Tratamento de água e escalonamento da síntese de compósitos de mineral e carbono para o tratamento de água contaminada com óleo. Entre os anos de 2010 e 2014, Purceno 
participou de diversas competições de empreendedorismo no Brasil, EUA, Suécia e Turquia, tendo sido premiado 30 vezes, sendo 16 vezes premiado com o primeiro lugar. Entre as 
principais competições foi vencedor da etapa mundial do "Idea to Product" por três vezes (2010, 2011 e 2013). Foi vencedor do MIT GSW 2012 em Istanbul e o primeiro brasileiro 
finalista do MassChallenge, ficando 3 meses incubados na maior incubadora de empresas do mundo em Boston/US. Pela sua bagagem acumulada em bancas para investidores e 
competições de negócios internacionais, Aluir hoje é reconhecido como um dos principais especialistas em Pitch para investidores. Nos anos de 2013 e 2014, foi coordenador de 
empreendedorismo e incubação de empresas na UFMG. Além de reformular o programa de incubação de empresas da UFMG, foi autor de programas de empreendedorismo como 
NEXU, Impacte, E-Week, UFMG Challenge, Lemonade (TOP 20 no Global Report Accelerator 2017). Purceno foi responsável pelas análises tecnológicas de novos empreendimentos na 
FUNDEP Participações – FUNDEPAR. É sócio-fundador da Techmall/Techmall. Executou 9 edições do programa Lemonade e já acelerou mais de 500 startups nos últimos anos. 
Atualmente Aluir ocupa o cargo de CEO na Acceleratus (Aceleradora de startups do cerrado). 

Local: Auditório Sebraelab 

10:45 – 11:45: Palestra de Marketing e Comunicação Digital para Startups. 
Palestrante: Marcos Cunha 
Formado em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília e Master em Marketing pela ESPM-SP. Trabalha há mais de 10 anos com consultoria 
ajudando empresas no desenvolvimento de melhores produtos e serviços, no posicionamento de suas marcas e no desenho de planos estratégicos de curto, 
médio e longo prazo. É um dos sócios fundadores da Storica, agência de marketing e comunicação digital sediada em Brasília. Já teve a oportunidade de 
participar de projetos e apoiar empresas como GVT, Wiz, WWF, Grupo Boticário, Confederação Nacional da Indústria, Ministério da Fazenda entre outros. 

Local: Auditório Sebraelab 

12:00 – 13:30: Almoço (por conta do participante) 
Local: Ao redor da 515 norte  

14:00 as 15:00 : Palestra Vendas 
Palestrante: Roberto Pantoja 
Empresário com 15 anos de experiência no ambiente online, tem uma startup de cursos online desde 2008 com mais de oito mil alunos 
satisfeitos, cofundador da ASTEPS (associação nacional de startups e empreeendores digitais), acelerou onze projetos startups de 2011 à 
2013 e fez dois investimentos anjos. Autor de três livros, o último de economia: Inovação e Marketing para o Futuro. Ministra cursos 
presenciais de mídias socias, futurismo, inovação e negociação em todo o país. Ajudou a trazer os eventos Campus Party BSB e WTIC, 
além de coproduzir os eventos TEDx Brasília e Semana do Empreendedor Endevor. 

Local: Auditório Sebraelab 

15:10 as 16:10 – Painel das Startups:  
A Importância do processo de aceleração.  
Participantes dos Programas de Pré Aceleração da Cotidiano e Lemonade.  
  
16:20 as 17:00 Intervalo: Coffee Break e Netwok 

 
 

17:00 as 18:00 – Palestra: Porvir: um olhar sobre o futuro do trabalho e dos negócios. 

Palestrante: Kaio Serrati 

Fundador do LabFazedores, empresa com foco em aprendizagem para empresas e líderes. Tem 10 anos de experiência no mercado 
financeiro, onde atuou nas áreas de estratégia, marketing e governança corporativa. Também é Professional & Executive Coach 
certificado pela Sociedade Brasileira de Coaching e colunista do portal administradores.com.br. Produz conteúdo sobre gestão, 
culturas organizacionais, inovação e tendências no blog www.kaioserrate.com e no podcast LabFazedores. É graduado em 
Administração, com especializações em Marketing, Estratégia e Inovação. Atualmente, encara um Mestrado em Gestão do 
Conhecimento e da Tecnologia da Informação. 

18:10 – Encerramento e agradecimentos 

OBS: Programação sujeita a alterações sem prévio aviso devido à disponibilidade de palestrantes. 


