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Apresentação  
A  Secretaria  de  Inovação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  (Sict)                
promove,  através  dos  programas  Produtos  Premium,  Startup  Lab  e  Techfuturo,  o            
mapeamento  “Casos  de  Sucesso  de  Inovação  RS  2020”.  A  iniciativa  tem  por  objetivo              
identificar  casos  de  sucesso  relacionados  aos  respectivos  programas  que  evidenciem  a            
inovação  nas  principais  cadeias  produtivas  do  Estado,  agregando  economia  intensiva  em            
conhecimento  e  diferenciação  aos  produtos  desenvolvidos.  O  mapeamento  é  uma  forma  de             
identificar  e  reconhecer  empresas  inovadoras,  além  de  incentivar  o  desenvolvimento           
tecnológico   da   matriz   produtiva   tradicional   e   de   setores   prioritários   gaúchos.  

As  inscrições  estarão  abertas  até  24/10  e  poderão  ser  realizadas  por  empresas  (entre  elas               
startups  e  agroindústrias)  com  atuação  no  RS  e  que  possuam  histórias  de  implementação  de               
soluções  tecnológicas  inovadoras  com  resultados  na  criação  de  produtos,  processos  ou            
serviços  mais  competitivos.  Após  a  seleção,  esse  mapeamento  será  divulgado  para  servir  de              
inspiração  e  exemplo  para  outras  iniciativas,  evidenciando  o  potencial  inovador  do  Rio             
Grande   do   Sul.  

Acesse   o   regulamento   clicando    AQUI !  

Conheça   as   linhas   temáticas   para   inscrição   e   seus   respectivos   programas  

O Programa  Produtos  Premium  visa  a  estimular  e  valorizar  a  estratégia  de  agregação  de               
valor  aos  produtos,  como  uma  alternativa  de  diferenciação,  através  da  inovação,  nas  cadeias              
produtivas  do  Estado.  Para  isso,  a  linha  temática Produtos  Premium  em  alimentos  e              
bebidas  e  subprodutos  tem  por  objetivo  mapear  casos  de  sucesso  de  produtos  ou  linhas  de                
produtos  de  alto  valor  agregado  de  empresas  do  setor  de  alimentos  e  bebidas  que  utilizaram                
a  estratégia  de  agregação  de  valor  como  forma  de  diferenciação,  incorporando  inovação  e              
conhecimento.  Os  casos  devem  contemplar  produtos  ou  subprodutos  de  uma  das  seguintes             
cadeias   produtivas   de   alimentos   e   bebidas:  

● Vinhos   e   espumantes  
● Arroz  
● Cachaça  
● Carnes   e   derivados  
● Frutas   e   sucos  
● Leite   e   derivados  
● Azeite   de   oliva  
● Noz   pecan  
● Cerveja   artesanal  
● Alimentos   e   bebidas   em   geral  

Acesse   o   formulário   de   inscrição   clicando    AQUI !  

Dúvidas   podem   ser   enviadas   para    produtos-premium@sict.rs.gov.br  

O Programa  Startup  Lab  visa  a  incentivar  o  fortalecimento  do  ecossistema  de  inovação  do               
Estado  através  de  fomento  e  apoio  ao  desenvolvimento  de  startups  instaladas  em  solo              

https://drive.google.com/file/d/1Ds5LKwGRF5--8RfjYwwEkiyH0CDhic66/view?usp=sharing
https://forms.gle/FZG1reayJs3HX88JA


gaúcho.  Assim,  a  linha  temática Startups  tem  como  objetivo  identificar  casos  de  sucesso  de               
startups  que  estejam  atuando  no  mercado  e  que  já  tenham  alcançado  a  fase  de  escala,                
divididas   em   duas   categorias:   startups   em   geral   e   startups   de   impacto   social.  

Acesse   o   formulário   de   inscrição   clicando    AQUI !  

Dúvidas   podem   ser   enviadas   para    startup-lab@sict.rs.gov.br  

O Programa  Techfuturo  visa  a  promover  a  implementação  de  tecnologias  portadoras  de             
futuro  à  matriz  produtiva  gaúcha.  Desta  forma,  a  linha  temática Tecnologias  Portadoras  de              
Futuro  tem  como  objetivo  identificar  casos  de  sucesso  de  transferência  tecnológica  realizada             
entre  Instituições  de  Ciência  e  Tecnologia  (ICTs)  e  empresas.  Os  casos  devem  contemplar  as               
tecnologias  portadoras  de  futuro  previstas  no  regulamento  e  as  inscrições  devem  ser             
realizadas  pelas  empresas  que  agregaram  transferência  tecnológica  em  seu  sistema           
produtivo   e   que   a   ICT   que   auxiliou   no   desenvolvimento   da   tecnologia   deve   ser   identificada.   

Estas  tecnologias  devem  ser  aplicadas  a  um  dos  seguintes  setores  estratégicos  da  matriz              
produtiva   gaúcha:  

● Agroindústria   
● Petroquímica,   plástico   e   borracha  
● Metalurgia  
● Transportes   (automotivo,   implementos   rodoviários   e   mobilidade   urbana)  
● Eletroeletrônica   e   automação  
● Saúde  
● Madeira,   celulose   e   móveis  
● Couro   e   calçados  
● Varejo  
● Educação  
● Segurança  

Acesse   o   formulário   de   inscrição   clicando    AQUI !  

Dúvidas   podem   ser   enviadas   para    techfuturo@sict.rs.gov.br  

 
 
  

https://forms.gle/5TzXu2i7fVJF5MUXA
https://forms.gle/pd6RUvUGixrjFuGy7


 

Informações   importantes  
 
A  seguir,  um  conjunto  de  datas  e  links  fundamentais  para  o  envio  e  acompanhamento  de  sua                 
proposta.  Não  esqueça  de  acompanhar  o  andamento  da  chamada  pública  através  do  site              
https://www.inova.rs.gov.br/casos-inovacao-2020 .  Leia  o  Regulamento  com  atenção  e,  em         
caso  de  dúvidas,  entre  em  contato  com  os  e-mails  indicados  abaixo,  de  acordo  com  a  linha                 
temática   de   interesse.  
 
Período   de   inscrições:    até   24/10.  

Solicitação   de   recursos:    2   dias   úteis   após   a   publicação   do   resultado   preliminar.  

Publicação  do  resultado  final  (após  análise  dos  recursos) :  2  dias  úteis  após  o              
encerramento   dos   recursos   

Formulário  Linha  Temática  Produtos  Premium  em  Alimentos  e  Bebidas  e  subprodutos  -             
Clique   Aqui   

Formulário   Linha   Temática   Startups    -    Clique   Aqui   

Formulário   Linha   Temática   Tecnologias   Portadoras   de   Futuro   -    Clique   Aqui   

Regulamento    -    Clique   Aqui  

 

E-mails   de   contato:  

Programa   Produtos   Premium   -    produtos-premium@sict.rs.gov.br  

Programa   Startup   Lab   -    startup-lab@sict.rs.gov.br  

Programa   Techfuturo   -      techfuturo@sict.rs.gov.br  

 

  

https://www.inova.rs.gov.br/casos-inovacao-2020
https://forms.gle/FZG1reayJs3HX88JA
https://forms.gle/5TzXu2i7fVJF5MUXA
https://forms.gle/pd6RUvUGixrjFuGy7
https://drive.google.com/file/d/1Ds5LKwGRF5--8RfjYwwEkiyH0CDhic66/view?usp=sharing
mailto:produtos-premium@sict.rs.gov.br
mailto:startup-lab@sict.rs.gov.br
mailto:techfuturo@sict.rs.gov.br


Orientações  sobre  as  Linhas  Temáticas  e       
Formulários   
 
Nesta  seção,  são  disponibilizadas  algumas  orientações  sobre  as  linhas  temáticas  disponíveis,            
bem  como  para  o  preenchimento  dos  formulários  próprios,  apresentando  as  perguntas  que             
estão  nos  formulário  e  descrevendo,  brevemente,  o  tipo  de  resposta  que  se  espera  delas  e                
para  qual  critério  de  avaliação  a  pergunta  foi  planejada  (deve-se  considerar,  no  entanto,  que               
a  resposta  de  qualquer  pergunta  pode  ser  levada  em  consideração  na  avaliação  de  qualquer               
critério).  É  importante  ressaltar  que  cada  linha  temática  possui  um  formulário  próprio,  com              
critérios  de  seleção  individuais.  Propostas  encaminhadas  pelo  preenchimento  do  formulário           
da  linha  temática  errada  não  serão  consideradas.  Recomendamos  que,  antes  de  preencher  o              
formulário  online,  as  perguntas  da  sua  linha  temática  sejam  lidas  e  que  o  participante               
construa  um  rascunho  do  texto  a  ser  incluído  para  cada  pergunta,  para  tornar  o               
preenchimento   do   formulário   mais   ágil,   completo   e   adequado.  

Produtos   Premium   em   alimentos   e   bebidas   e   subprodutos  
O  formulário  da  linha  temática  “Produtos  Premium  em  alimentos  e  bebidas  e  subprodutos”  foi               
disponibilizado  pelo  Programa  Produtos  Premium,  da  Secretaria  de  Inovação,  Ciência  e            
Tecnologia  do  Rio  Grande  do  Sul  (SICT)  e  se  destina  a  mapear  possíveis  produtos  premium                
inovadores  no  Estado,  que  tenham  usado  a  estratégia  de  agregação  de  valor  para  se               
diferenciarem  da  concorrência  e  ganharem  mercado.  O  formulário  pode  ser  acessado            
clicando   aqui .  
 
Quem  deve  preencher? Empresas  com  propostas  de  casos  de  sucesso  de  produtos  (ou              
linhas  de  produtos)  de  alimentos  e  bebidas,  ou  derivados  de  alimentos  e  bebidas,  produzidos               
no  Rio  Grande  do  Sul,  que  utilizaram  a  estratégia  de  agregação  de  valor  como  forma  de                 
diferenciação,  incorporando  inovação  e  conhecimento  nas  cadeias  produtivas  do  Estado.  A            
empresa   que   preencher   a   proposta   deve   atender   também   o   item   6   do   Edital.  
 
Quantas  propostas  serão  selecionadas?  Serão  selecionados  10  (dez)  casos  de  sucesso,            
conforme  o  item  7.1  do  Regulamento.  Será  selecionada  1  (uma)  proposta  para  cada  uma  das                
cadeias   produtivas   indicadas,   que   são:   
 
●   Vinhos   e   espumantes  
●   Arroz  
●   Cachaça  
●   Carnes   e   derivados  
●   Frutas   e   sucos  
●   Leite   e   derivados  
●   Azeite   de   oliva  
●   Noz   pecan  
●   Cerveja   artesanal  
●   Alimentos   e   bebidas   em   geral  
  
De  acordo  com  o  item  7.1.1,  não  havendo  Caso  de  Sucesso  selecionado  para  alguma(s)  das                
cadeias  produtivas  listadas  em  acima,  será(ão)  selecionada(s)  a(s)  proposta(s)  com  maior(es)            
nota(s)  final(is)  independente  da  cadeia  produtiva,  para  completar  os  10  (dez)  Casos  na  linha               
temática.  A  opção  “alimentos  e  bebidas  em  geral”  é  destinada  a  alimentos  e  bebidas  (e  seus                 
subprodutos)   que   não   se   enquadrem   em   nenhuma   das   categorias   anteriores.  

https://forms.gle/FZG1reayJs3HX88JA


 
Quais  são  os  critérios  de  avaliação?  Os  critérios  de  seleção  para  linha  temática  estão               
descritos   no   item   8.1:  
 

Critério   Peso  

Participação  dos  atores  da  quádrupla  hélice  (ICTs,  governo,  empresas          
e  sociedade  civil  organizada  tais  como  associações  e  entidades          
setoriais)  

2  

Capacidade  de  inspirar  iniciativas  de  inovação  nos  demais  segmentos          
do   setor  

1  

Resultado   da   inovação   implementada   (produto,   processo   e   mercado)  4  

Vínculo   entre   a   inovação   e   a   estratégia   apoiada   na   linha   temática  3  

 
A  nota  de  cada  critério  varia  de  0  a  10,  que  será  multiplicada  pelo  respectivo  peso,  para                  
produzir  a  nota  ponderada  do  critério.  A  nota  final  é  a  soma  das  notas  ponderadas  de  cada                  
critério,   variando   de   0   a   100.   
No  critério  “Participação  dos  atores  da  quádrupla  hélice  (ICTs,  governo,  empresas  e             
sociedade  civil  organizada  tais  como  associações  e  entidades  setoriais)”,  será  avaliado  se             
houve  participação  de  outros  atores,  tais  como  Instituições  de  Ciência  e  Tecnologia,  órgãos              
governamentais,  outras  empresas  e  instituições  da  sociedade  civil  no  desenvolvimento  do            
produto,   e   como   eles   atuaram.  
No  critério  “Capacidade  de  inspirar  iniciativas  de  inovação  nos  demais  segmentos  do  setor”,              
será  avaliada  a  capacidade  da  proposta  de  caso  de  sucesso,  com  as  informações              
repassadas,   em   estimular   o   setor   de   alimentos   e   bebidas   a   produzir   produtos   premium.   
No  critério  “Resultado  da  inovação  implementada  (produto,  processo  e  mercado)”  serão            
avaliados  os  impactos  da  inovação  que  foi  implementada  no  produto  premium,  não  se              
limitando  aos  impactos  econômicos,  mas  também  sociais,  ambientais,  ou  qualquer  outro,  se             
houver.   
No  critério  “Vínculo  entre  a  inovação  e  a  estratégia  da  linha  temática”  corresponde  a               
demonstrar  que  a  agregação  de  valor  no  produto  foi  gerada  através  de  inovação  em  produto,                
processo,   gestão,   marketing   ou   institucional.   
 

As   perguntas   do   formulário  
A  seguir,  serão  demonstradas  as  perguntas  presentes  no  formulário  da  linha  temática             
“Produtos  Premium  em  alimentos  e  bebidas  e  subprodutos”  na  ordem  em  que  aparecem  no               
formulário.   Cada   seção   corresponde   a   uma   página   nova   do   formulário.  
 
1   -   Endereço   de   e-mail  
Informação  obrigatória.  Endereço  de  e-mail  do  responsável  pelo  preenchimento  da  proposta.            
Este  e-mail  receberá  cópia  do  formulário  após  o  envio,  caso  não  receba,  orientamos              
preencher   o   formulário   novamente.  
 
Seção:   Dados   do   responsável   pelo   envio   da   proposta:  
As  perguntas  da  seção  a  seguir  devem  ser  preenchidas  por  funcionário  ou  representante              
legal   da   empresa.  
 



2   -   Nome   completo  
Informação   obrigatória.   Nome   da   pessoa   que   preencheu   o   formulário.   
 
3   -   Cargo/Função  
Informação  obrigatória.  Refere-se  ao  vínculo  da  pessoa  que  preencheu  o  formulário  na             
empresa.   
 
4   -   Telefone   de   contato  
Informação  obrigatória.  Refere-se  ao  telefone  para  contato  da  pessoa  que  preencheu  o             
formulário.  O  número  deve  ser  preenchido  no  formato  (xx)xxxx-xxxx,  com  2  dígitos  de  DDD  e                
8   a   9   dígitos   do   número   de   telefone.  
 
Seção:   Dados   da   empresa  
Na  seção,  serão  coletados  dados  de  contato  da  empresa  proprietária  do  produto  inovador              
que   será   apresentado   como   proposta   de   caso   de   sucesso.  
 
5   -   Nome   da   empresa  
Informação   obrigatória.   Nome   fantasia   ou   razão   social   da   empresa.   
 
6   -   CNPJ  
Informação   obrigatória.   CNPJ   da   empresa.   
 
7   -   Cidade  
Informação  obrigatória.  Cidade  onde  a  empresa  que  apresentou  a  proposta  está  localizada.             
Considerar  a  unidade  que  produziu/desenvolveu  o  produto  a  ser  apresentado  no  caso  de              
sucesso.  
 
8   -   Endereço  
Informação  obrigatória.  Endereço  da  empresa.  Considerar  a  unidade  que          
produziu/desenvolveu   o   produto   a   ser   apresentado   no   caso   de   sucesso.  
 
9   -   CEP  
Informação   obrigatória.   CEP   do   endereço   indicado   na   pergunta   anterior.   
 
10   -   E-mail   comercial  
Informação   obrigatória.   E-mail   comercial   para   contato   com   a   empresa.  
 
11   -   Telefone   comercial  
Informação  obrigatória.  Corresponde  ao  telefone  de  contato  da  empresa.  O  número  deve  ser              
preenchido  no  formato  (xx)xxxx-xxxx,  com  2  dígitos  de  DDD  e  8  a  9  dígitos  do  número  de                  
telefone.  
 
12   -   Identidade   visual/logo   da   empresa  
Informação  obrigatória.  Anexar  um  arquivo,  no  formato  jpg  ou  png,  com  a  identidade  visual               
(logomarca)   da   empresa.   
 
13   -   Setor   de   atuação   da   empresa  
Informação  obrigatória.  Deve  ser  marcada  uma  das  opções  listadas.  Para  cada  setor  de              
atuação,  será  escolhida  (se  houver)  uma  proposta  de  caso  de  sucesso,  de  acordo  com  o  item                 
7.1   do   Regulamento.   As   opções   disponíveis   são:   
●   Vinhos   e   espumantes  
●   Arroz  



●   Cachaça  
●   Carnes   e   derivados  
●   Frutas   e   sucos  
●   Leite   e   derivados  
●   Azeite   de   oliva  
●   Noz   pecan  
●   Cerveja   artesanal  
●   Alimentos   e   bebidas   em   geral  
 
14  -  A  empresa  possui  estrutura  para  Pesquisa,  Desenvolvimento  e  Inovação  no  Rio              
Grande   do   Sul?  
Informação  obrigatória.  A  pergunta  possui  apenas  duas  alternativas,  “sim”  ou  “não”.  Uma             
delas  deve  ser  marcada.  Por  estrutura  de  Pesquisa,  Desenvolvimento  e  Inovação,  entende-se             
tanto  uma  unidade,  área,  departamento  ou  profissional  da  empresa,  exclusivo  ou  não,  que              
tenha,   entre   as   suas   atividades,   Pesquisa,   Desenvolvimento   e   Inovação.  
 
15  -  Inclua  aqui  os  endereços  de  perfil  da  empresa  em  até  3  das  suas  principais  redes                  
sociais   (com   maior   engajamento)  
Informação   obrigatória.   Listar   os   perfis   das   principais   redes   sociais   da   empresa.  
 
Seção:   Informações   do   caso  
Esta  seção  é  a  parte  central  do  relato,  sendo  muito  importante  no  processo  de  avaliação.                
Orienta-se   preencher   com   cuidado   e   atenção.  
 
16   -   Nome   do   produto   inovador   da   proposta  
Informação  obrigatória.  O  nome  do  produto,  ou  linha  de  produto,  da  proposta  do  caso  de                
sucesso.   É   necessário   que   seja   um   produto   que   já   esteja   disponível   no   mercado.  
 
17   -   Imagem   do   produto  
Informação   obrigatória.   Uma   imagem,   em   formato   jpg   ou   png,   do   produto   da   proposta.  
 
18   -   Ano   de   implementação   do   produto   inovador  
Informação   obrigatória.   O   ano   em   que   o   produto   foi   lançado   no   mercado  
 
19  -  Definição  dos  atributos  do  produto  inovador  do  Caso  de  Sucesso  (caracterização              
do   produto)  
Informação  obrigatória.  Este  campo,  que  orientamos  que  apresente  ao  mínimo  1000            
caracteres,  deve  ser  utilizado  para  descrever  o  produto  que  é  tema  da  proposta  de  caso  de                 
sucesso:   suas   características   e   atributos.   
 
20   -   Como   é   o   controle   de   qualidade   do   produto   e   do   processo   produtivo?  
Informação  obrigatória.  Descreva  se  há  controle  de  qualidade  do  produto  e  do  processo              
produtivo  e,  em  linhas  gerais,  o  processo  utilizado,  tal  como  testes  laboratoriais,  controle  de               
matéria-prima  e  fornecedores,  gestão  de  resíduos,  testes  de  que  o  consumo  ou  uso  é  seguro                
(quando  aplicável),  etc.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Vínculo               
entre  a  inovação  e  a  estratégia  apoiada  na  linha  temática”.  A  resposta  é  em  formato  de                 
parágrafo   longo.  
 
21   -   Como   é   feita   a   venda?   E   a   relação   com   o   consumidor   no   pós-venda?  
Informação  obrigatória.  Descreva  como  é  feita  a  venda  do  produto:  escolha  dos  pontos  de               
venda,  por  exemplo,  e  a  relação  como  consumidor  final  após  a  venda  do  produto               
(recebimento  de  feebacks,  por  exemplo).  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação              



do  critério  “Vínculo  entre  a  inovação  e  a  estratégia  apoiada  na  linha  temática”.  A  resposta  é                 
em   formato   de   parágrafo   longo.  
 
22   -   Porque   o   produto   é   inovador?  
Informação  obrigatória.  Descrever  porque  o  produto  deve  ser  considerado  como  inovador.  A             
pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Vínculo  entre  a  inovação  e  a                
estratégia   apoiada   na   linha   temática”.  
 
23   -   O   que   motivou   a   empresa   a   desenvolver   o   produto   inovador?  
Informação  obrigatória.  O  objetivo  da  pergunta  é  responder  questões  como  “Qual  era  o              
cenário  da  empresa  antes  desta  inovação?  O  que  impulsionou  a  empresa  a  desenvolver  o               
produto?  Como  se  deu  o  insight?”.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do                
critério   “Capacidade   de   inspirar   iniciativas   de   inovação   nos   demais   segmentos   do   setor”.  
 
24   -   Quais   foram   os   objetivos   da   inovação   implementada   no   produto?  
Informação  obrigatória.  Descrever  o  que  se  pretendia  obter  com  a  inovação  que  foi              
implementada  no  produto.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério              
“Capacidade   de   inspirar   iniciativas   de   inovação   nos   demais   segmentos   do   setor”.  
 
25   -   Descreva   a   trajetória   do   desenvolvimento   do   produto  
Informação  obrigatória.  Espera-se  obter  respostas  sobre:  Quais  foram  as  etapas  que  o             
produto  passou  durante  seu  desenvolvimento?  Como  eram  os  produtos  da  empresa  (ou  este              
produto,  em  particular)  antes  da  inovação  implementada?  Como  foi  o  processo  de             
implementação  da  inovação?  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério              
“Capacidade   de   inspirar   iniciativas   de   inovação   nos   demais   segmentos   do   setor”.  
 
26   -   Dificuldades   encontradas   no   processo   de   inovação  
Informação  obrigatória.  Espera-se  obter  respostas  sobre:  Quais  foram  os  desafios           
encontrados  e  como  foram  superados?  Exemplos:  obtenção  de  fomento,parceiros,          
tecnologia,  marketing,  posicionamento/colocação  do  produto  no  mercado,  desenvolvimento         
de  produto,  etc.  Quais  foram  as  principais  lições  aprendidas?  A  pergunta  foi  planejada  para               
auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Capacidade  de  inspirar  iniciativas  de  inovação  nos  demais              
segmentos   do   setor”.  
 
27   -   Quais   foram   os   resultados   obtidos?  
Informação  obrigatória.  Descreva  os  resultados  da  inovação;  impactos  econômicos,          
ambientais,  mercadológicos  e  sociais.  Seja  detalhista.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar             
na  avaliação  dos  critérios  “Resultado  da  inovação  implementada  (produto,  processo  e            
mercado)”   e   “Capacidade   de   inspirar   iniciativas   de   inovação   nos   demais   segmentos   do   setor”.  
 
28   -   Como   foi   o   processo   de   inclusão   do   produto   no   mercado?  
Informação  obrigatória.  Descreva  as  formas  de  lançamento,  divulgação,  marketing  e  venda            
do  produto  ao  ser  disponibilizado  no  mercado.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na               
avaliação   do   critério   “Vínculo   entre   a   inovação   e   a   estratégia   apoiada   na   linha   temática”.  
 
29   -   O   produto   recebeu   algum   tipo   de   premiação   ou   certificação?  
Informação  obrigatória.  Caso  tenha  recebido,  descreva  o  nome,  ano,  local  e  escopo  da              
premiação  ou  certificação.  Relate  se  apremiação  ou  certificação  agregou  valor  ao  produto.             
Incluir  selos  e  certificações,  tais  como  produção  orgânica,  de  qualidade,  padronização  da             
produção,  responsabilidade  ambiental  e  social,  etc.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na              
avaliação  dos  critérios  “Vínculo  entre  a  inovação  e  a  estratégia  apoiada  na  linha  temática”  e                
“Resultado   da   inovação   implementada   (produto,   processo   e   mercado)”.  



 
30   -   O   produto   possui   identificação   geográfica   ou   marca   coletiva   associada?  
Informação  obrigatória.  Descreva  marcas  coletivas  ou  identificações  geográficas  associadas          
ao  produto,  se  houver.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Vínculo                
entre   a   inovação   e   a   estratégia   apoiada   na   linha   temática”.  
 
31   -   O   produto   possui   alguma   forma   de   patente   associada?  
Informação  obrigatória.  Descrever  patentes,  marcas,  indicações  geográficas  e  outras          
propriedades  intelectuais/industriais  associadas.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na           
avaliação   do   critério   “Vínculo   entre   a   inovação   e   a   estratégia   apoiada   na   linha   temática”.  
 
32   -   Identificação   das   linhas   de   fomento   ou   financiamento.  
Informação  opcional.  Descrever  quando  utilizadas.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na             
avaliação   do   critério   “Vínculo   entre   a   inovação   e   a   estratégia   apoiada   na   linha   temática”.  
 
Seção:   Descrição   dos   parceiros  
Esta  seção  foi  incluída  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Participação  dos  atores  da               
quádrupla  hélice  (ICTs,  governo,  empresas  e  sociedade  civil  organizada  tais  como            
associações  e  entidades  setoriais)”.  Suas  perguntas  são  opcionais.  O  preenchimento  deve            
ser  feito  somente  se  a  construção  do  produto  inovador  ocorreu  em  parceria  com  outras               
empresas,   governo   ou   instituições.  
 
33   -   Dados   da   Instituição   de   Ciência   e   Tecnologia   (ICT)   envolvida  
Informação  opcional.  No  caso  de  envolvimento  de  ICT  (exemplo:  Universidades)  no            
desenvolvimento  do  produto,  descrever  nome  da  instituição,  cidade  e  responsável  pela            
equipe   na   ICT.  
  
34  -  Atuação  da  Instituição  de  Ciência  e  Tecnologia  (ICT)  no  desenvolvimento  do              
produto  
Informação  opcional.  Responder  como  ocorreu  a  ação  da  ICT  no  desenvolvimento  do             
produto.   
 
35   -   Dados   dos   órgãos   governamentais   envolvidos  
Informação  opcional.  No  caso  de  envolvimento  de  órgãos  governamentais  no           
desenvolvimento  do  produto,  escrever  nome  do  órgão,  do  programa  (se  for  o  caso),  cidade  e                
responsável   pelo   programa   no   órgão.  
 
36   -   Atuação   do   órgão   de   governo   no   desenvolvimento   do   produto  
Informação  opcional.  Responder  como  ocorreu  a  ação  do  órgão  de  governo  no             
desenvolvimento   do   produto.   
 
37   -   Dados   de   outras   empresas   e   associações   envolvidas  
Informação  opcional.  No  caso  de  envolvimento  de  outras  empresas  e  associações  não             
listadas  anteriormente  no  desenvolvimento  do  produto,  escrever  nome,  cidade  e           
pessoa-chave   no   desenvolvimento.  
 
38   -   Atuação   de   outras   empresas   e   associações   no   desenvolvimento   do   produto  
Informação  opcional.  Responder  como  ocorreu  a  ação  de  outras  empresas  e  associações  no              
desenvolvimento   do   produto.  
 
Seção:   Resumo   da   Iniciativa  
 



 
39   -   Construa   um   resumo   sobre   o   seu   produto,   que   poderá   ser   incluído   no   material  
de   divulgação,   caso   seja   selecionado.  
Informação  obrigatória.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério             
“Capacidade  de  inspirar  iniciativas  de  inovação  nos  demais  segmentos  do  setor”.  Seu             
conteúdo,  parcial  ou  integral,  poderá  ser  utilizado  para  a  divulgação  do  caso  de  sucesso,  se                
for   selecionado.   
 
Seção:   Autorização   do   uso   de   imagem  
 
40  -  Pelo  presente  instrumento,  o  PROPONENTE  (OUTORGANTE)  autoriza  a  SICT,  em             
caráter  irrevogável  e  irretratável,  a  utilizar  e  veicular  em  seu  website  e  em  suas  redes                
sociais,  bem  como  em  eventos  por  ela  promovidos,  fotografias  e  vídeos  realizados             
com  registro  de  imagem  do  OUTORGANTE,  para  fins  de  publicidade  institucional  no             
âmbito  das  atividades  dos  programas  da  Secretaria.  A  presente  AUTORIZAÇÃO  DE            
USO  DE  IMAGEM  é  concedida:  por  prazo  indeterminado  e  sem  qualquer  limitação             
quanto  ao  número  de  inserções  e  reproduções;  a  título  gratuito,  abrangendo,  inclusive,             
direitos  autorais  de  quem  captou  as  imagens  cuja  utilização  ora  é  autorizada,  sempre              
que  os  registros  tenham  sido  executados  especialmente  para  fins  desta  autorização.  A             
SICT  obriga-se  a  não  autorizar  ou  transferir  a  terceiros  a  utilização  das  fotografias,  dos               
vídeos  e  das  imagens  objeto  do  presente  Termo,  salvo  anuência  prévia,  expressa  e              
formal   do   OUTORGANTE.  
Resposta  obrigatória,  com  duas  alternativas:  “Li  e  aceito”  e  “Li  e  não  desejo  participar  da                
seleção  de  Casos  de  Sucesso  em  Inovação  RS  2020”.  O  envio  do  formulário  será  permitido                
apenas   se   a   resposta   for   “Li   e   aceito”.  
 
 

  



Startups  
 

O  formulário  da  linha  temática  “Startups”  foi  disponibilizado  pelo  Programa  Startup  Lab,  da              
SICT  e  se  destina  a  identificar  casos  de  sucesso  de  startups  que  estejam  atuando  no                
mercado  e  que  já  tenham  alcançado  a  fase  de  escala,  divididas  em  duas  categorias:  startups                
em   geral   e   startups   de   impacto   social.   O   formulário   pode   ser   acessado    clicando   aqui.  
 
Quem  deve  preencher? Propostas  de  casos  de  sucesso  de  startups  com  sede  no  Estado,               
que  estejam  atuando  no  mercado  e  que  já  tenham  alcançado  a  fase  de  escala  conforme                
definição  estabelecida  no  item  3.6  do  Regulamento.  Para  as  startups  serão  disponibilizadas             
duas   categorias:  

i) Startups   em   geral:   definidas   conforme   item   3.7   do   Regulamento;  
ii) Startups   de   impacto   social:   definidas   conforme   item   3.8   do   Regulamento.  
 

A   empresa   que   preencher   a   proposta   deve   atender   também   ao   item   6   do   Regulamento.  
 
Quantas  propostas  serão  selecionadas?  Serão  selecionados  9  (nove)  casos  de  sucesso,            
conforme  o  item  7.3  do  Regulamento.  Será  selecionada  1  (uma)  proposta  para  cada  região               
na  categoria  “Startups  em  geral”,  tomando-se  como  base  as  8  (oito)  regiões  definidas  pelo               
Programa  Inova  RS,  disponíveis  em https://www.inova.rs.gov.br/programa-inovars  e  mais  1          
(uma)   startup,   na   categoria   de   “Startup   de   impacto   social”.  
 
Quais  são  os  critérios  de  avaliação?  Os  critérios  de  seleção  para  linha  temática  estão               
descritos  no  Regulamento  no  item  8.2.1,  para  a  categoria  “Startup  em  geral”  e  no  item  8.2.2,                 
na   categoria   “Startup   de   Impacto   social”:  
 
8.2.1   Categoria   Startups   em   geral  

Critério  Peso  

Capacidade  da  startup  de  contar  sua  história,  considerando  o  papel  do            
ecossistema   em   seu   desenvolvimento  

1  

Capacidade  da  startup  de  apresentar  as  dificuldades  enfrentadas  e  os           
aprendizados   adquiridos   durante   sua   evolução  

0,5  

Registro,   proteção   ou   patente  1  

Atuação   internacional  1  

Realização   de   cursos   e   busca   por   aprimoramento   profissional   continuado  
para   a   equipe   da   startup  

1  

Reconhecimento   em   outras   premiações   de   startups  0,5  

Recebimento   de   investimento   externo   (investimento-anjo,   crowdfunding,  
capital   semente,   editais   e   subvenções,   ou   venture   capital)  2  

 

8.2.2   Categoria   Startups   de   Impacto   Social  

Critério  Peso  

https://forms.gle/5TzXu2i7fVJF5MUXA
https://www.inova.rs.gov.br/programa-inovars


Capacidade  da  startup  de  contar  sua  história,  considerando  o  papel  do            
ecossistema   em   seu   desenvolvimento  

0,5  

Capacidade  da  startup  de  apresentar  as  dificuldades  enfrentadas  e  os           
aprendizados   adquiridos   durante   sua   evolução  

0,5  

Capacidade  da  startup  em  demonstrar  que  o  endereçamento  das          
questões  sociais  são  a  razão  de  existir  do  negócio,  e  não  um  resultado              
tangencial,   ou   efeito   secundário   derivado   de   seus   processos   de   produção  

0,5  

Existência   de   sistemas   de   monitoramento   e   avaliação   que   ofereçam  
métricas   consistentes   do   impacto   da   iniciativa  

1  

Criação   de   vínculos   com   a   política   pública   (exemplos:   parcerias  
governamentais,   proposição   de   leis,   apoio   para   a   edição   de   leis,   entre  
outros)  

0,5  

Presença   de   mulheres,   negros   e   negras,   pessoas   LGBTQIA+   e/ou  
pessoas   com   deficiência   em   cargos   de   destaque   na   iniciativa,   e   busca  
pela   garantia   de   acessibilidade   nos   atendimentos   da   iniciativa  

1,5  

Aderência   a   objetivos   de   impacto   social:   Erradicação   da   Pobreza,   Fome  
Zero   e   Agricultura   Sustentável,   Saúde   e   Bem-estar,   Educação   de  
Qualidade,   Igualdade   de   Gênero,   Água   Limpa   e   Saneamento,   Redução  
das   Desigualdades  

2,5  

A  nota  de  cada  critério  previsto  varia  de  0  a  10.  Essa  nota  será  multiplicada  pelo  peso                  
correspondente,  resultando  na  nota  do  critério.  A  nota  final  será  a  média  entre  as  notas  de                 
todos   os   critérios.   

As   perguntas   do   formulário  
A  seguir,  serão  demonstradas  as  perguntas  presentes  no  formulário  da  linha  temática             
“Startups”  na  ordem  em  que  aparecem  no  formulário.  Cada  seção  corresponde  a  uma  página               
nova   do   formulário.  

 
1   -   Endereço   de   e-mail  
Informação  obrigatória.  Endereço  de  e-mail  do  responsável  pelo  preenchimento  da  proposta.            
Este  e-mail  receberá  cópia  do  formulário  após  o  envio,  caso  não  receba,  orientamos              
preencher   o   formulário   novamente.  

 
Seção:   Caracterização   da   Startup  
Nesta  seção,  são  fornecidos  dados  de  identificação  da  Startup.  Também  são  fornecidos             
informações  da  Startup  para  concorrer  na  categoria  “Startups  em  geral”  e  em  alguns  dos               
critérios  da  categoria  “Startups  de  Impacto  Social”,  portanto,  essa  seção  deve  ser  preenchida              
com   detalhe   e   cuidado.  
 
2   -   Nome   da   Startup  
Informação  obrigatória.  Nome  da  Startup  cuja  proposta  é  apresentada  como  caso  de             
sucesso.  
 
3   -   Ano   de   fundação  
Informação   obrigatória.   Ano   de   fundação   da   Startup.  
 



4   -   CNPJ   da   Startup  
Informação   obrigatória.   CNPJ   da   Startup.   
 
5   -   Nome   do   CEO  
Informação   obrigatória.   Nome   do   Chief   Executive   Officer   (Diretor   Executivo)   da   Startup.  
 
6   -   Formação   do   CEO  
Informação   obrigatória.   Formação   do   CEO   indicado   na   questão   anterior.  
 
7   -   Membros   estratégicos   da   equipe:   nomes,   cargos   e   formação  
Informação  obrigatória.  Nomes,  cargos  e  formação  dos  principais  membros  que  compõe  a             
equipe   da   Startup.   
 
8  -  Endereço:  Região  INOVA  RS  (em  caso  de  dúvidas,  os  municípios  podem  ser               
consultados  na  Portaria  SICT  01/2020,  disponível  neste  link:         
https://inova-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/16163501-portariasict-regioes-01- 
20.pdf )   
Informação  obrigatória.  Escolher  a  região  Inova  na  qual  a  Startup  está  sediada.  Essa              
informação  é  relevante  para  definir  em  qual  região  irá  concorrer  na  categoria  “Startups  em               
geral”.   Escolher   uma   dentre   as   opções:  
●   Central  
●   Dos   Vales  
●   Fronteira   Oeste   e   Campanha  
●   Metropolitana   e   Litoral   Norte  
●   Noroeste   e   Missões  
●   Produção   e   Norte  
●   Serra   e   Hortênsias  
●   Sul  
 
9   -   Endereço:   município  
Informação   obrigatória.   Inserir   o   município   onde   a   Startup   está   localizada.  
 
10   -   Endereço:   nome   da   rua,   avenida,   etc.  
Informação   obrigatória.   Preencher   com   o   tipo   de   logradouro   (Rua,   Avenida)   e   o   nome.  
 
11   -   Endereço:   número   e   complemento  
Informação  obrigatória.  Colocar  o  número  do  endereço  e  complemento  (se  houver,  tal  como              
apartamento).  
 
12   -   Endereço:   CEP  
Informação   obrigatória.   CEP   do   endereço   indicado   anteriormente.  
 
13   -   E-mail   comercial  
Informação   obrigatória.    E-mail   comercial   para   contato   com   a   empresa.  
 
14   -   Telefone   comercial  
Informação  obrigatória.  Corresponde  ao  telefone  de  contato  da  empresa.  O  número  deve  ser              
preenchido  no  formato  (xx)xxxx-xxxx,  com  2  dígitos  de  DDD  e  8  a  9  dígitos  do  número  de                  
telefone.  
 

https://inova-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/16163501-portariasict-regioes-01-20.pdf
https://inova-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/16163501-portariasict-regioes-01-20.pdf


15   -   Vertical   de   atuação   da   startup   (setor)  
Informação  obrigatória.  A  vertical  de  atuação  da  Startup  é  o  setor  em  que  ela  trabalha/produz                
soluções.  Deve  ser  escolhida  uma  das  opções  da  lista  a  seguir  (na  opção  “Outros”,  é  possível                 
preencher   o   nome   de   outro   setor):  

● Agroindústria   (Agtech)  
● Alimentação   (Foodtech)  
● Animais   de   estimação   (Pets)  
● Cadeia   de   suprimentos   (Supply   Chain)  
● Construção   civil   (Construtech)  
● Educação   (Edtech)  
● Energia  
● Entretenimento  
● Esportes   (Sportstech)  
● Finanças   (Fintech)  
● Gestão   de   negócios  
● Gestão   de   Pessoas   (HRtech)  
● Gestão   Pública   (Govtech)  
● Imobiliário   (Real   State)  
● Indústria   4.0  
● Jurídico   (Legaltech)  
● Marketing,   mídia   e   publicidade   (Adtech)  
● Mobilidade  
● Negócios   Sociais  
● Regulação   (Regtech)  
● Saúde   (Healthtech)  
● Seguros   (Insurtech)  
● Serviços  
● Tecnologia   da   informação   (T.I.)  
● Turismo  
● Varejo   
● Outro:   _________  

 
16   -   Selecione   o(s)   tipo(s)   de   investimento(s)   que   a   startup   já   recebeu.  
Informação  obrigatória.  Pode  ser  marcada  mais  de  uma  opção.  Marque  todas  que  se  aplicam.               
A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “ Recebimento  de  investimento              
externo  (investimento-anjo,  crowdfunding,  capital  semente,  editais  e  subvenções,  ou  venture           
capital)”.   A   lista   de   opções   disponíveis   é   a   seguinte:  

● Aceleração  
● Anjo  
● Próprio  
● Sócio  
● Subvenção   (edital   público)  
● Venture   Capital  
● Outro:   __________  

 
17  -  Qual  o  valor  de  mercado  da  startup  após  último  investimento  recebido?  Em  qual                
ano?  
Informação  opcional. Informe  o  ano  do  último  investimento  recebido  e  o  valor  de  mercado  da                
Startup.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “ Recebimento  de              
investimento  externo  (investimento-anjo,  crowdfunding,  capital  semente,  editais  e         
subvenções,   ou   venture   capital)”.   
 



18  -  Qual  a  taxa  de  crescimento  do  faturamento  da  startup  durante  os  últimos  três                
quadrimestres?  
Informação  obrigatória.  Demonstre  a  taxa  de  crescimento  de  faturamento  da  Startup  ao  longo              
do   último   ano.   
 
19  -  A  startup  participou  de  programas  de  incubação,  aceleração  e/ou  desenvolvimento             
dentro   do   ecossistema?   Informe   quais   e   em   qual   ano.  
Informação  obrigatória.  Indique  quais  foram  e  quando  a  Startup  participou  de  programas  de              
aceleração,  incubação  e  desenvolvimento. A  pergunta  foi  planejada  para  identificar  quais            
programas  de  desenvolvimento  de  startups  tem  auxiliado  os  empreendedores  e  as  empresas             
em   seu   crescimento.   
 
20  -  A  startup  participou  de  ações  dentro  do  ecossistema  que  tenham  sido              
fundamentais   para   seu   desenvolvimento?   Quais?  
Informação  obrigatória.  Indicar  qualquer  ação  fornecida  pelo  ecossistema  que  tenha  auxiliado            
no  desenvolvimento  da  Startup. A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério               
“Capacidade  da  startup  de  contar  sua  história,  considerando  o  papel  do  ecossistema  em  seu               
desenvolvimento”.  
 
21  -  A  startup  já  recebeu  premiações  e/ou  reconhecimentos?  Em  caso  positivo,             
descreva   qual(is)   e   cole   aqui   links   comprobatórios.  
Informação  opcional.  Indique  as  premiações  e  reconhecimentos  que  a  Startup  obteve.            
Lembre-se  de  indicar  links  que  comprovem  a  premiação  ou  reconhecimento.  A  pergunta  foi              
planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “ Reconhecimento  em  outras  premiações  de             
startups”.   Valem   aqui   reconhecimentos,   prêmios   e   selos,   como   GPTW,   por   exemplo.  
 
22  -  Exposição  da  startup  na  mídia:  inclua  neste  campo  links  de  artigos,  reportagens  e                
entrevistas   publicados   sobre   a   startup.  
Informação  obrigatória.  Inclua  artigos  e  reportagens  na  mídia  sobre  a  Startup  que  queira              
destacar   e   que   demonstrem   que   sua   história   é   um   caso   de   sucesso.   
 
23  -  Inclua  aqui  os  endereços  de  perfil  da  startup  em  até  3  de  suas  principais  redes                  
sociais   (com   maior   engajamento).  
Informação   obrigatória.   Listar   os   perfis   das   principais   redes   sociais   da   Startup.  
 
24  -  Descreva  qual  o  envolvimento  da  startup  na  solução  de  problemas  de  interesse               
público,   se   houver.  
Informação  opcional.  Se  a  startup  tem  envolvimento  em  solução  de  problemas  de  interesse              
público,  tais  como  mitigação  e  erradicação  da  pobreza,  saneamento  básico,  melhoria  do             
tráfego,   etc.,   descreva   neste   espaço.  
 
25  -  Descreva,  de  forma  breve,  a  história  de  sucesso  da  startup,  apresentando  as               
dificuldades  enfrentadas  e  aprendizados  adquiridos  durante  sua  evolução.  Sugestão:          
descreva   os   fatos   como   uma   narrativa.  
Informação  obrigatória.  Conte  a  história  de  sucesso  da  startup,  sua  trajetória,  suas             
dificuldades  e  aprendizados  adquiridos.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do              
critério  “Capacidade  da  startup  de  apresentar  as  dificuldades  enfrentadas  e  os  aprendizados             
adquiridos   durante   sua   evolução”.  
 



26   -   A   startup   possui   registro,   proteção   ou   patente?   Em   caso   positivo,   descreva.  
Informação  opcional.  Descreva  aqui  qualquer  registro  de  propriedade  intelectual  ou  industrial            
que  a  Startup  possua  (se  possuir).  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do                
critério   “Registro,   proteção   ou   patente”.  
 
27   -   A   startup   tem   atuação   internacional?   Em   caso   positivo,   descreva.  
Informação  opcional.  Caso  a  startup  tenha  atuação  fora  do  Brasil,  descreva  como  ocorre  essa               
atuação.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Atuação             
internacional”.   
 
28  -  Existe  na  cultura  da  empresa  algum  tipo  de  iniciativa,  programa  ou  incentivo  à                
capacitação   dos   colaboradores?   Descreva.  
Informação  opcional.  Descreva  qualquer  iniciativa,  programa  ou  incentivo  que  vise  a  capacitar             
os  colaboradores  da  startup,  seja  auxílio  em  mensalidades,  seja  cursos  in  company,  seja              
plataformas  internas  de  cursos,  entre  outros.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na              
avaliação  do  critério  “ Realização  de  cursos  e  busca  por  aprimoramento  profissional            
continuado   para   a   equipe   da   startup”.  
 
29  -  Deseja  concorrer  para  a  seleção  de  caso  de  sucesso  com  relevante  impacto               
social?  
Informação  obrigatória.  Deve-se  escolher  entre  as  opções  “sim”  e  “não”.  Escolhendo  sim,  a              
empresa  disputará,  na  categoria  “ Startups  de  Impacto  Social”.  As  startups  que  participam  da              
categoria  “Startups  de  Impacto  Social”  também  participam  da  categoria  “Startups  em  geral”,             
mas   não   podem   ser   escolhidas   nas   duas   ao   mesmo   tempo.  
 
Seção:   STARTUP   DE   IMPACTO   SOCIAL  
Só  irão  responder  a  esta  seção  as  startups  que  escolheram  “sim”  na  pergunta  anterior.  As                
demais,  que  resolveram  não  disputar  nessa  categoria,  serão  direcionadas  para  a  categoria             
seguinte,   diretamente   (pergunta   36).   
 
30   -   Selecione   com   qual   (is)   objetivos   de   impacto   social   a   startup   possui   aderência  
Informação  obrigatória.  Indique  todos  os  objetivos  de  impacto  social  que  a  startup  se              
relaciona.   Pode   ser   escolhida   mais   de   uma   alternativa.   As   opções   são:  

● Água   Limpa   e   Saneamento  
● Educação   de   Qualidade  
● Erradicação   da   Pobreza  
● Fome   Zero   e   Agricultura   Sustentável  
● Igualdade   de   Gênero  
● Redução   das   Desigualdades  
● Saúde   e   Bem-estar  
● Outro:   __________________  

 
31   -   Descreva   a   relação   entre   o(s)   objetivo(s)   acima   e   a   atuação   da   startup:  
Informação  obrigatória.  Use  essa  pergunta  para  descrever  como  a  atuação  da  startup  ajuda  a               
atingir  os  objetivos  de  impacto  social  escolhidos  na  pergunta  anterior.  A  pergunta  foi              
planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Capacidade  da  startup  em  demonstrar  que  o               
endereçamento  das  questões  sociais  são  a  razão  de  existir  do  negócio,  e  não  um  resultado                
tangencial,   ou   efeito   secundário   derivado   de   seus   processos   de   produção”.  
 
32   -   Como   o   impacto   social   da   atuação   da   startup   é   medido?  
Informação  obrigatória.  Use  essa  pergunta  para  comprovar  que  a  startup  monitora  e  avalia  o               
impacto  gerado  em  questões  sociais,  através  de  sua  atuação.  A  pergunta  foi  planejada  para               



auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Existência  de  sistemas  de  monitoramento  e  avaliação  que              
ofereçam   métricas   consistentes   do   impacto   da   iniciativa”.  
 
33   -   Existem   vínculos   estabelecidos   entre   a   startup   e   políticas   públicas?   Descreva-os.  
Informação  obrigatória.  Demonstre,  nessa  pergunta,  se  há  relação  entre  as  políticas  públicas             
e  a  forma  de  atuar  da  startup  em  questões  de  impacto  social,  como,  por  exemplo,  parcerias                 
com  poder  público.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Criação  de                
vínculos  com  a  política  pública  (exemplos:  parcerias  governamentais,  proposição  de  leis,            
apoio   para   a   edição   de   leis,   entre   outros)”.  
 
34  -  Existem  mulheres,  negros  e  negras,  pessoas  LGBTQIA+  e/ou  pessoas  com             
deficiência   em   cargos   de   destaque   na   iniciativa?   Descreva.  
Informação  obrigatória.  Use  esse  espaço  para  demonstrar  e  detalhar  a  aplicação  de  ações  de               
inclusão  social  na  formação  da  equipe  de  iniciativas  da  própria  startup,  com  cargos  de               
destaque  para  mulheres,  negros  e  negras,  pessoas  LGBTQIA+  e/ou  pessoas  com  deficiência.             
A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Presença  de  mulheres,  negros               
e  negras,  pessoas  LGBTQIA+  e/ou  pessoas  com  deficiência  em  cargos  de  destaque  na              
iniciativa,   e   busca   pela   garantia   de   acessibilidade   nos   atendimentos   da   iniciativa”.  
 
35  -  Quais  políticas  internas  da  startup  garantem  a  acessibilidade  e  continuidade  das              
iniciativas   de   impacto   social?   Descreva.  
Informação  obrigatória.  Descreva  as  políticas  internas  da  startup  para  garantir  a  continuidade             
de  suas  iniciativas  de  impacto  social,  bem  como  o  que  é  feito  para  torná-las  acessíveis  ao                 
público-alvo.   
 
Seção:   IDENTIDADE   VISUAL  
Esta  seção  é  preenchida  por  todos  os  participantes,  independente  de  terem  participado  ou              
não  da  categoria  “Startup  de  Impacto  Social”.  Refere-se  a  imagens  e  arquivos  que  devem  ser                
anexados.   
 
36   -   Identidade   visual/logo   da   empresa  
Informação  obrigatória.  Anexar  um  arquivo,  no  formato  jpg  ou  png,  com  a  identidade  visual               
(logomarca)   da   startup.  
 
37   -   Foto   ou   imagem   que    represente    a   startup   ou   equipe.  
Informação  opcional.  Anexe  uma  foto  da  equipe  de  sua  startup  ou  uma  imagem  que               
represente   o   cotidiano   da   empresa.  
 
38  -  TERMO  DE  AUTORIZAÇÃO  DO  USO  DE  IMAGEM:  Pelo  presente  instrumento,  o              
PROPONENTE  (OUTORGANTE)  autoriza  a  SICT,  em  caráter  irrevogável  e  irretratável,  a            
utilizar  e  veicular  em  seu  website  e  em  suas  redes  sociais,  bem  como  em  eventos  por                 
ela  promovidos,  fotografias  e  vídeos  realizados  com  registro  de  imagem  do            
OUTORGANTE,  para  fins  de  publicidade  institucional  no  âmbito  das  atividades  dos            
programas  da  Secretaria.  A  presente  AUTORIZAÇÃO  DE  USO  DE  IMAGEM  é  concedida:             
por  prazo  indeterminado  e  sem  qualquer  limitação  quanto  ao  número  de  inserções  e              
reproduções;  a  título  gratuito,  abrangendo,  inclusive,  direitos  autorais  de  quem  captou            
as  imagens  cuja  utilização  ora  é  autorizada,  sempre  que  os  registros  tenham  sido              
executados  especialmente  para  fins  desta  autorização.  A  SICT  obriga-se  a  não            
autorizar  ou  transferir  a  terceiros  a  utilização  das  fotografias,  dos  vídeos  e  das              
imagens  objeto  do  presente  Termo,  salvo  anuência  prévia,  expressa  e  formal  do             
OUTORGANTE.  



Resposta  obrigatória,  com  duas  alternativas:  “Li  e  aceito”  e  “Li  e  não  desejo  participar  da                
seleção  de  Casos  de  Sucesso  em  Inovação  RS  2020”.  O  envio  do  formulário  será  permitido                
apenas   se   a   resposta   for   “Li   e   aceito”.   
 
  



 

Tecnologias   Portadoras   de   Futuro  
 

O  formulário  da  linha  temática  “Tecnologias  Portadoras  de  Futuro”  foi  disponibilizado  pelo             
Programa  Techfuturo,  da  SICT  e  se  destina  a  mapear  casos  de  sucesso  de  transferência               
tecnológica  realizada  entre  Instituições  de  Ciência  e  Tecnologia  (ICTs)  e  empresas  no  Estado.              
O   formulário   pode   ser   acessado    clicando   aqui .  
 
Quem  deve  preencher? Propostas  de  casos  de  sucesso  de  transferência  de  tecnologia             
ocorridas  no  Estado,  entre  empresas  e  ICTs.  A  empresa  que  preencher  a  proposta  deve               
atender  também  o  item  6  do  Edital.  A  transferência  de  tecnologia deve abranger  ao  menos                
uma  das  tecnologias  portadoras  de  futuro  indicadas,  que  estão  listadas  no  item  3.10  do               
Regulamento:  manufatura  avançada,  inteligência  artificial,  computação  em  nuvem,  “software”          
e  “hardware”,  IoT  -  “internet”  das  coisas,  materiais  avançados,  eletrônica  e  ótica  avançada,              
biotecnologia,  sistemas  de  geração,  de  armazenagem  e  de  recuperação  de  energia  e  de              
dispositivos   “web”   e   comunicação   móvel.   
 
Quantas  propostas  serão  selecionadas?  Serão  selecionados  11  (onze)  casos  de  sucesso,            
conforme  o  item  7.2  do  Regulamento.  Será  selecionada  1  (uma)  proposta  para  cada  um  dos                
setores   estratégicos   indicados,   que   são:   

● Agroindústria   
● Petroquímica,   plástico   e   borracha   
● Metalurgia   
● Transportes   (automotivo,   implementos   rodoviários   e   mobilidade   urbana)   
● Eletroeletrônica   e   automação   
● Saúde  
● Madeira,   celulose   e   móveis   
● Couro   e   calçados   
● Varejo  
● Educação  
● Segurança  

 
Quais  são  os  critérios  de  avaliação?  Os  critérios  de  seleção  para  linha  temática  estão               
descritos   no   item   8.1:  
 

Critério   Peso  

Participação  dos  atores  da  quádrupla  hélice  (ICTs,  governo,  empresas          
e  sociedade  civil  organizada  tais  como  associações  e  entidades          
setoriais)  

2  

Capacidade  de  inspirar  iniciativas  de  inovação  nos  demais  segmentos          
do   setor  

1  

Resultado   da   inovação   implementada   (produto,   processo   e   mercado)  4  

Vínculo   entre   a   inovação   e   a   estratégia   apoiada   na   linha   temática  3  

 

https://forms.gle/pd6RUvUGixrjFuGy7


A  nota  de  cada  critério  varia  de  0  a  10,  que  será  multiplicada  pelo  respectivo  peso,  para                  
produzir  a  nota  ponderada  do  critério.  A  nota  final  é  a  soma  das  notas  ponderadas  de  cada                  
critério,   variando   de   0   a   100.   
No  critério  “Participação  dos  atores  da  quádrupla  hélice  (ICTs,  governo,  empresas  e             
sociedade  civil  organizada  tais  como  associações  e  entidades  setoriais)”,  será  avaliado  se             
houve  participação  de  outros  atores,  tais  como  Instituições  de  Ciência  e  Tecnologia,  órgãos              
governamentais,  outras  empresas  e  instituições  da  sociedade  civil  no  desenvolvimento  do            
produto,   e   como   eles   atuaram.  
No  critério  “Capacidade  de  inspirar  iniciativas  de  inovação  nos  demais  segmentos  do  setor”,              
será  avaliada  a  capacidade  da  proposta  de  caso  de  sucesso,  com  as  informações              
repassadas,  em  estimular  a  transferência  de  tecnologia  entre  empresas  e  ICTs  nas             
tecnologias   portadoras   de   futuro.  
No  critério  “Resultado  da  inovação  implementada  (produto,  processo  e  mercado)”  serão            
avaliados  os  impactos  da  inovação  que  foi  implementada,  não  se  limitando  aos  impactos              
econômicos,   mas   também   sociais,   ambientais,   ou   qualquer   outro,   se   houver.   
No  critério  “Vínculo  entre  a  inovação  e  a  estratégia  da  linha  temática”  corresponde  a               
demonstrar  como  as  tecnologias  portadoras  de  futuro  implementadas  trouxeram  inovação  ao            
processo.  
 

As   perguntas   do   formulário  
A  seguir,  serão  demonstradas  as  perguntas  presentes  no  formulário  da  linha  temática             
“Tecnologias  Portadoras  de  Futuro”  na  ordem  em  que  aparecem  no  formulário.  Cada  seção              
corresponde   a   uma   página   nova   do   formulário.  
 
1   -   Endereço   de   e-mail  
Informação  obrigatória.  Endereço  de  e-mail  do  responsável  pelo  preenchimento  da  proposta.            
Este  e-mail  receberá  cópia  do  formulário  após  o  envio,  caso  não  receba,  orientamos              
preencher   o   formulário   novamente.  
 
Seção:   Dados   do   responsável   pelo   envio   da   proposta:  
As  perguntas  da  seção  a  seguir  devem  ser  preenchidas  por  funcionário  ou  representante              
legal   da   empresa.  
 
2   -   Nome   completo  
Informação   obrigatória.   Nome   da   pessoa   que   preencheu   o   formulário.   
 
3   -   Cargo/Função  
Informação  obrigatória.  Refere-se  ao  vínculo  da  pessoa  que  preencheu  o  formulário  na             
empresa.   
 
4   -   Telefone   de   contato  
Informação  obrigatória.  Refere-se  ao  telefone  para  contato  da  pessoa  que  preencheu  o             
formulário.  O  número  deve  ser  preenchido  no  formato  (xx)xxxx-xxxx,  com  2  dígitos  de  DDD  e                
8   a   9   dígitos   do   número   de   telefone.  
 
Seção:   Dados   da   empresa  
Na  seção,  serão  coletados  dados  de  contato  da  empresa  que  absorveu  a  tecnologia  em  seu                
sistema   produtivo   que   será   apresentada   como   proposta   de   caso   de   sucesso.  
 
5   -   Nome   da   empresa  



Informação   obrigatória.   Nome   fantasia   ou   razão   social   da   empresa.   
 
6   -   CNPJ  
Informação   obrigatória.   CNPJ   da   empresa.   
 
7   -   Cidade  
Informação  obrigatória.  Cidade  onde  a  empresa  que  apresentou  a  proposta  está  localizada.             
Considerar  a  unidade  que  produziu/desenvolveu  o  produto  a  ser  apresentado  no  caso  de              
sucesso.  
 
8   -   Endereço  
Informação  obrigatória.  Endereço  da  empresa.  Considerar  a  unidade  que          
produziu/desenvolveu   o   produto   a   ser   apresentado   no   caso   de   sucesso.  
 
9   -   CEP  
Informação   obrigatória.   CEP   do   endereço   indicado   na   pergunta   anterior.   
 
10   -   E-mail   comercial  
Informação   obrigatória.   E-mail   comercial   para   contato   com   a   empresa.  
 
11   -   Telefone   comercial  
Informação  obrigatória.  Corresponde  ao  telefone  de  contato  da  empresa.  O  número  deve  ser              
preenchido  no  formato  (xx)xxxx-xxxx,  com  2  dígitos  de  DDD  e  8  a  9  dígitos  do  número  de                  
telefone.  
 
132   -   Setor   de   atuação  
Informação  obrigatória.  Deve  ser  marcada  uma  das  opções  listadas.  Para  cada  setor  de              
atuação,  será  escolhida  (se  houver)  uma  proposta  de  caso  de  sucesso,  de  acordo  com  o  item                 
7.2   do   Regulamento.   As   opções   disponíveis   são:   

● Agroindústria   
● Petroquímica,   plástico   e   borracha   
● Metalurgia   
● Transportes   (automotivo,   implementos   rodoviários   e   mobilidade   urbana)   
● Eletroeletrônica   e   automação   
● Saúde  
● Madeira,   celulose   e   móveis   
● Couro   e   calçados   
● Varejo  
● Educação  
● Segurança  

 
13   -   Identidade   visual/logo   da   empresa  
Informação  obrigatória.  Anexar  um  arquivo,  no  formato  jpg  ou  png,  com  a  identidade  visual               
(logomarca)   da   empresa.   
 
14  -  A  empresa  possui  estrutura  para  Pesquisa,  Desenvolvimento  e  Inovação  no  Rio              
Grande   do   Sul?  
Informação  obrigatória.  A  pergunta  possui  apenas  duas  alternativas,  “sim”  ou  “não”.  Uma             
delas  deve  ser  marcada.  Por  estrutura  de  Pesquisa,  Desenvolvimento  e  Inovação,  entende-se             
tanto  uma  unidade,  área,  departamento  ou  profissional  da  empresa,  exclusivo  ou  não,  que              
tenha,   entre   as   suas   atividades,   Pesquisa,   Desenvolvimento   e   Inovação.  
 



15  -  Inclua  aqui  os  endereços  de  perfil  da  empresa  em  até  3  das  suas  principais  redes                  
sociais   (com   maior   engajamento)  
Informação   obrigatória.   Listar   os   perfis   das   principais   redes   sociais   da   empresa.  
 
Seção:   Dados   da   ICT  
Nesta  seção,  serão  coletados  dados  sobre  a  principal  ICT  (Instituição  de  Ciência  e              
Tecnologia)  que  participou  da  transferência  de  tecnologia.  É  obrigatório  a  descrição  da  ICT  na               
proposta.  
 
16   -   Nome   da   Instituição  
Informação   obrigatória.   Nome   da   ICT   que   participou   da   transferência   de   tecnologia   relatada.  
 
17   -   Cidade   em   que   está   localizada  
Informação   obrigatória.   Cidade   onde   a   ICT   está   localizada.  
 
18  -  Nome  do  coordenador  da  equipe  de  pesquisa  envolvida  no  desenvolvimento  da              
tecnologia   ou   inovação  
Informação  obrigatória.  Nome  do  coordenador  da  equipe,  dentro  da  ICT,  responsável  pelo             
processo   de   transferência   de   tecnologia.  
 
Seção:   Dados   de   Parceiros  
Informação  opcional.  Descrever  os  atores  da  quádrupla  hélice  envolvidos.  Entende-se  como            
atores  da  quádrupla  hélice  as  organizações  representantes  da  indústria/setor  produtivo,  da            
academia/instituições  de  ciência  e  tecnologia,  organizações  da  sociedade  civil  tais  como            
associações  e  do  governo.  Esta  seção  foi  incluída  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério               
“Participação  dos  atores  da  quádrupla  hélice  (ICTs,  governo,  empresas  e  sociedade  civil             
organizada   tais   como   associações   e   entidades   setoriais)”.   
 
19   -   Empresas  
Escrever  o  nome,  telefone,  e-mail  e  outros  dados  de  contato  relevantes  de  demais  empresas               
que  tenham  atuado  na  transferência  tecnológica.  A  forma  de  atuação  não  deve  ser  descrita               
aqui;   haverá   campo   específico   para   isso   mais   a   frente.  
  
20   -   Outras   ICTs  
Escrever  o  nome,  telefone,  e-mail  e  outros  dados  de  contato  relevantes  de  outras  ICTs  que                
tenham  atuado  na  transferência  tecnológica.  A  forma  de  atuação  não  deve  ser  descrita  aqui;               
haverá   campo   específico   para   isso   mais   a   frente.  
 
21   -   Órgãos   governamentais  
Escrever  o  nome,  telefone,  e-mail  e  outros  dados  de  contato  relevantes  de  órgãos              
governamentais  que  tenham  atuado  na  transferência  tecnológica.  A  forma  de  atuação  não             
deve   ser   descrita   aqui;   haverá   campo   específico   para   isso   mais   a   frente.  
 
Seção:   Informações   do   caso  
Detalhes  do  desenvolvimento  da  tecnologia  e  sua  transferência.  Esta  seção  é  a  parte  central               
do  relato,  sendo  muito  importante  no  processo  de  avaliação.  Orienta-se  preencher  com             
cuidado   e   atenção.  
 
22   -   Nome   do   produto   ou   processo   da   proposta  
Informação  obrigatória.  O  nome  da  proposta  do  caso  de  sucesso.  É  necessário  que  seja               
relativo   a   uma   transferência   de   tecnologia   que   já   tenha   ocorrido.  
 



 
23   -   Imagem   do   produto   ou   processo  
Informação  obrigatória.  Uma  imagem,  em  formato  jpg  ou  png,  do  produto  ou  processo  que               
recebeu   a   transferência   de   tecnologia.  
 
24   -    Setor   da   empresa   em   que   foi   implementada   a   tecnologia/inovação  
Informação  obrigatória.  Descrever  o  departamento/área  da  empresa  em  que  a  tecnologia  foi             
implementada   (Produção,   transporte,   armazenamento...).  
 
25   -   Ano   de   implementação   da   inovação  
Informação   obrigatória.   O   ano   em   que   a   inovação   foi   implementada   na   empresa.  
 
26   -   Caracterização   da   situação   problema  
Informação  obrigatória.  Descreva  qual  era  a  situação  encontrada  antes  da  inovação:  o             
diagnóstico,  o  contexto,  a  gravidade  do  problema  encontrado  e  por  que  era  necessária  uma               
mudança  nesse  contexto.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério              
“Capacidade   de   inspirar   iniciativas   de   inovação   nos   demais   segmentos   do   setor”.  
 
27   -   Objetivos   da   inovação  
Informação  obrigatória.  Liste  os  objetivos  da  inovação  por  ordem  de  prioridade  e,             
preferencialmente,  com  foco  nos  resultados.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na             
avaliação  do  critério  “Capacidade  de  inspirar  iniciativas  de  inovação  nos  demais  segmentos             
do   setor”.  
 
28   -   Descrição   das   etapas   de   desenvolvimento   do   processo   inovador  
Informação  obrigatória.  Descreva  as  principais  etapas  e  ações  da  implementação  da            
iniciativa.  Apresente-as  de  forma  cronológica.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na             
avaliação  do  critério  “Capacidade  de  inspirar  iniciativas  de  inovação  nos  demais  segmentos             
do   setor”.  
 
29   -   Situação   atual  
Informação  obrigatória.  Descreva  como  o  sistema  se  encontra  hoje,  e  se  houve  algum  tipo  de                
melhoramento  e  ajustes  após  a  implantação.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na              
avaliação  do  critério  “Capacidade  de  inspirar  iniciativas  de  inovação  nos  demais  segmentos             
do   setor”.  
 
30   -   Por   que   a   iniciativa   é   inovadora  
Informação  obrigatória.  Informe  aqui  se  a  iniciativa  trouxe  novos  elementos  e  ganhos             
substanciais  de  desempenho  na  entrega  de  um  processo  ou  produto.  Ou  ainda  foi              
implementada  de  forma  inédita,  criando  novo  processo  ou  produto  que  representa  uma             
mudança  fundamental  de  paradigma  na  sua  área.  Procure  destacar  a  mudança            
implementada  e  por  que  ela  é  considerada  uma  inovação.  A  pergunta  foi  planejada  para               
auxiliar  na  avaliação  dos  critérios  “Capacidade  de  inspirar  iniciativas  de  inovação  nos  demais              
segmentos  do  setor”  e  “Resultado  da  inovação  implementada  (produto,  processo  e            
mercado)”.  
 
31   -   Resultados   da   iniciativa  
Informação  obrigatória.  Se  tiver,  indique  os  resultados  quantitativos  mensurados  e  qualitativos            
evidenciados  em  função  da  implementação  da  prática  inovadora.  É  importante  destacar  os             
indicadores  utilizados.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério             
“Resultado   da   inovação   implementada   (produto,   processo   e   mercado)”.  
 



32   -   Impactos   econômicos  
Informação  obrigatória.  Descreva  os  impactos  econômicos  da  inovação.  A  pergunta  foi            
planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Resultado  da  inovação  implementada            
(produto,   processo   e   mercado)”.  
 
33   -   Impactos   ambientais  
Informação  obrigatória.  Descreva  os  impactos  ambientais  da  inovação.  A  pergunta  foi            
planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Resultado  da  inovação  implementada            
(produto,   processo   e   mercado)”.  
 
34   -   Impactos   mercadológicos  
Informação  obrigatória.  Descreva  os  impactos  mercadológicos  da  inovação.  A  pergunta  foi            
planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Resultado  da  inovação  implementada            
(produto,   processo   e   mercado)”.  
 
35   -   Impactos   sociais  
Informação  obrigatória.  Descreva  os  impactos  sociais  da  inovação.  A  pergunta  foi  planejada             
para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Resultado  da  inovação  implementada  (produto,            
processo   e   mercado)”.  
 
36   -   Principais   desafios   e   dificuldades   enfrentadas  
Informação  obrigatória.  Descreva  os  desafios  e  dificuldades  encontradas  no  processo  de            
implementação  da  transferência  tecnológica  (inovação).  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar            
na  avaliação  do  critério  “Capacidade  de  inspirar  iniciativas  de  inovação  nos  demais             
segmentos   do   setor”.  
 
37   -   Lições   aprendidas  
Informação  obrigatória.  Descreva  as  lições  aprendidas  no  processo  de  implementação  da            
transferência  tecnológica  (inovação).  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do             
critério   “Capacidade   de   inspirar   iniciativas   de   inovação   nos   demais   segmentos   do   setor”.  
 
38   -   Forma   de   atuação   dos   demais   atores  
Informação  obrigatória.  É  fundamental  que  seja  descrita  a  participação  de  cada  um  dos              
parceiros/atores  nomeados  anteriormente.  Esta  pergunta  foi  incluída  para  auxiliar  na           
avaliação  do  critério  “Participação  dos  atores  da  quádrupla  hélice  (ICTs,  governo,  empresas  e              
sociedade   civil   organizada   tais   como   associações   e   entidades   setoriais)”.   
 
39   -   Identificação   das   linhas   de   fomento   ou   financiamento   utilizadas  
Informação   opcional.   Descrever,   quando   utilizadas.  
 
40   -   Identificação   da   existência   de   registro   de   propriedade   intelectual/industrial  
Informação  obrigatória.  Incluir  todas  as  formas  de  propriedade  intelectual  ou  industrial            
associadas  à  proposta  de  caso  de  sucesso.  Exemplos:  Patentes,  marcas,  softwares…  A             
pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Vínculo  entre  a  inovação  e  a                
estratégia   apoiada   na   linha   temática”.  
 
41  -  Identificação  da  existência  de  premiações  ou  certificações  recebidas  em  função  da              
tecnologia   implementada  
Informação  obrigatória.  Incluir  todas  as  premiações  e  certificações  associadas  à  proposta  de             
caso  de  sucesso.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério  “Vínculo  entre                
a   inovação   e   a   estratégia   apoiada   na   linha   temática”.  
 



Seção:   Resumo   da   Iniciativa  
 
42  -  O  conteúdo  apresentado  aqui  será  utilizado  na  divulgação  do  caso,  sendo  este               
aprovado.  
Informação  obrigatória.  A  pergunta  foi  planejada  para  auxiliar  na  avaliação  do  critério             
“Capacidade  de  inspirar  iniciativas  de  inovação  nos  demais  segmentos  do  setor”.  Seu             
conteúdo,  parcial  ou  integral,  poderá  ser  utilizado  para  a  divulgação  do  caso  de  sucesso,  se                
for   selecionado.   
 
Seção:   Autorização   do   uso   de   imagem  
 
43  -  Pelo  presente  instrumento,  o  RESPONDENTE  autoriza  a  SICT,  em  caráter             
irrevogável  e  irretratável,  a  utilizar  e  veicular  em  seu  website  e  em  suas  redes  sociais,                
bem  como  em  eventos  por  ela  promovidos,  fotografias  e  vídeos  realizados  com             
registro  de  imagem  do  OUTORGANTE,  para  fins  de  publicidade  institucional  no  âmbito             
das  atividades  dos  programas  da  Secretaria.  A  presente  AUTORIZAÇÃO  DE  USO  DE             
IMAGEM  é  concedida:  por  prazo  indeterminado  e  sem  qualquer  limitação  quanto  ao             
número  de  inserções  e  reproduções;  a  título  gratuito,  abrangendo,  inclusive,  direitos            
autorais  de  quem  captou  as  imagens  cuja  utilização  ora  é  autorizada,  sempre  que  os               
registros  tenham  sido  executados  especialmente  para  fins  desta  autorização.  A  SICT            
obriga-se  a  não  autorizar  ou  transferir  a  terceiros  a  utilização  das  fotografias,  dos              
vídeos  e  das  imagens  objeto  do  presente  Termo,  salvo  anuência  prévia,  expressa  e              
formal   do   OUTORGANTE.   
Resposta  obrigatória,  com  duas  alternativas:  “li  e  aceito”  e  “Li  e  não  desejo  participar  da                
seleção  de  Casos  de  Sucesso  em  Inovação  RS  2020”.  O  envio  do  formulário  será  permitido                
apenas   se   a   resposta   for   “li   e   aceito”.  
 

 
 

  



Encerramento  
 
Esta  é  a  primeira  edição  da  chamada  pública  do  Casos  de  Sucesso  de  Inovação  promovida                
pela  Secretaria  de  Inovação,  Ciência  e  Tecnologia  do  RS.  Unindo  três  diferentes  programas,              
cada  um  representado  por  uma  linha  temática  diferente,  este  mapeamento  tem  por  intuito  dar               
visibilidade  a  casos  de  inovação  que  estão  transformando  empresas  em  nosso  Estado.  Tais              
dados,  além  de  reconhecer  iniciativas  inspiradoras,  servirão  de  base  para  projetar  ações             
públicas  mais  focadas  que  visem  a  estimular  as  práticas  de  agregação  de  valor  em  produtos,                
da   transferência   tecnológica   e   do   desenvolvimento   de   startups   de   sucesso.  
 
O  Manual  aqui  apresentado  tem  por  objetivo  servir  de  orientação  básica  aos  interessados  em               
participar  da  chamada  pública,  descrevendo  o  tipo  de  informação  solicitada  nos  formulários,             
os  prazos  e  datas,  a  forma  de  avaliação,  além  de  descrever  as  linhas  temáticas.  Esperamos                
que  tenha  atendido  ao  seu  propósito  de  informar,  porém,  caso  ainda  haja  algo  a  ser                
respondido,  é  possível  entrar  em  contato  com  as  equipes  que  elaboraram  as  linhas  temáticas               
e   o   Regulamento   diretamente,   através   dos   e-mails   contidos   no   próprio   Manual.   
 
A  criação  da  Secretaria  de  Inovação,  Ciência  e  Tecnologia  do  RS  demonstra  o  compromisso               
do  governo  do  Estado  com  a  inovação,  a  ciência  e  a  tecnologia,  hoje  essenciais  na                
consolidação  de  um  Estado  mais  competitivo,  amplamente  comprometido  com  as  suas            
potencialidades   e   focado   no   seu   desenvolvimento.   
 
 
 
 


