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O que é o Programa de Inovação Aberta
Cisco / SENAI-SP?
É o programa de aceleração de startups da CISCO, que conta com o apoio do Uplab 
SENAI-SP, que vai acelerar startups que possuam sinergia com as temáticas definidas.

O programa tem como principal missão investir na transformação digital da indústria 
nacional, desenvolvendo inovações, gerando negócios, oportunidades e trazendo 
soluções para os problemas enfrentados pelo setor.

O que é o Uplab SENAI-SP?
É o hub de inovação do SENAI-SP, que conta com uma aceleradora que conecta grandes 
empresas à startups que possuam sinergia com seu core business. Hoje, trabalha com 
programas próprios de residência e de aceleração de startups industriais, programas
corporativos de open innovation e de intraempreendedorismo. 

O Uplab SENAI-SP é a aceleradora responsável por toda a operação do Programa de 
Inovação Aberta CISCO / SENAI-SP.

Como saber se posso inscrever minha startup
neste programa? Quais são os critérios?
Para se inscrever no programa sua startup deve ter sinergia com um dos temas propostos, 
que você confere na homepage, além disto, sua startup precisa:
• Ter founders (fundadores) que estejam extremamente dedicados ao processo
  de aceleração;
• Ter disponibilidade para estar em São Paulo(capital) durante a agenda de aceleração;
• Se comprometer com a rotina de reuniões e mentorias.
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Não tenho equipe. Posso participar?
Parte imprescindível de uma startup é que ela possua um time forte, com habilidades 
complementares e dedicado, sem isto, é improvável que sua startup tenha sucesso.
São aceitas startups com pelo menos 1 integrante responsável pela área de tecnologia
e 1 integrante responsável por questões de mercado e negócios.

Estou participando de outro programa de aceleração.
Posso me inscrever mesmo assim?

Ter participado de outros processos de aceleração não exclui a chance de participar deste, 
porém não é possível participar das duas acelerações ao mesmo tempo. É improvável que 
consiga conciliar demandas de agendas e encaminhamentos práticos com dois processos 
de aceleração sendo tocados simultaneamente.

Tenho uma ideia ainda não desenvolvida.
Posso participar da seleção?
Sim, são buscados projetos em estágio inicial, dos que estão iniciando sua caminhada no 
processo de validação do produto ou solução, até os que estão no estágio conhecido 
como early stage, iniciando suas operações.



Quais são as etapas do processo de seleção?
Inscrição
Você deve preencher o formulário de inscrição, disponível aqui, sobre a sua startup, para 
que ela seja avaliada;

Avaliação
De acordo com as temáticas estabelecidas e critérios definidos no regulamento, serão 
selecionadas as Startups com maior potencial de sinergia para a etapa seguinte;

Entrevista
Nesta etapa, os founders da Startup serão entrevistados via conference call para maior 
aprofundamento nos assuntos pertinentes à Startup e ao programa, além de sanar pos-
síveis dúvidas. As aprovadas nessa etapa serão convidadas a participar do programa de 
aceleração e precisarão aceitar os termos de compromisso do programa para isso.

Como eu posso me inscrever para o programa?
Para se inscrever você deve preencher o formulário de inscrição, disponível neste link.

Quanto custa para me inscrever no programa?
A inscrição é gratuita e, portanto, não é cobrado nenhum valor para participar.

Qual é a data limite?
A data limite para as inscrições é 31 de dezembro de 2020.

Quantas startups vão fazer parte do programa?
Serão selecionadas até 5 startups.
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https://web.cvent.com/survey/89b19000-6c9e-422b-85ab-a3f2f0bccfc0/welcome
https://web.cvent.com/survey/89b19000-6c9e-422b-85ab-a3f2f0bccfc0/welcome
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Quais as contrapartidas exigidas pelo programa? 
A Cisco e o Uplab SENAI-SP terão equity das startups? 
Como fica a propriedade intelectual da minha solução?
A principal contrapartida exigida é o comprometimento do time. Este é um programa
equity-free. O Uplab SENAI-SP não compra equity das Startups e o seu principal objetivo
é o fomento à inovação. Não existe interesse na apropriação da propriedade intelectual da 
sua startup. O objetivo é ajudar a startup a evoluir, desenvolver inovações que sejam
desejadas pelo mercado, que sejam viáveis tecnologicamente e que gerem valor
econômico, apoiando assim a transformação digital da indústria.

Existe investimento em dinheiro?
A Cisco vai investir na minha empresa?
Não há investimento financeiro na empresa. O objetivo da CISCO é acelerar startups para fortalecer 
o ecossistema e desenvolver o empreendedorismo brasileiro, focado nas startups com solução 
para a indústria. Para isso, o maior investimento do Programa é em desenvolvimento de pessoas e 
do negócio por meio de mentoria, networking, consultoria em service design e relacionamento com 
empresas e profissionais, oferecendo infraestrutura durante o Programa para desenvolvimento de 
suas ideias e negócios. Além disso, cada startup acelerada no programa poderá solicitar até 100 
horas em serviços técnicos do Instituto SENAI de Tecnologia, conforme detalhado no regulamento 
do programa, que você pode acessar aqui.

Existe alguma ajuda de custo para as startups selecionadas?
Não, a startup deve arcar com os custos de deslocamento e estadia durante o programa.

https://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/solutions/pdfs/regulamento-senai.pdf


Eu preciso estar em São Paulo para participar do programa?
É previsto que a etapa de Aceleração seja presencial, porém, poderá ocorrer em ambiente 
digital motivado pelas condições de saúde causadas pelo combate à pandemia do COVID-19. 
Para mais informações leia os Termos e Condições do programa.

Quem terá acesso às informações da minha inscrição?
A sua inscrição será avaliada pela equipe do Uplab SENAI-SP e da CISCO. Todos os 
aspectos referentes à segurança dos dados estão descritos no regulamento do programa, 
que você pode acessar nesse link.

Posso fazer a inscrição como pessoa física
ou preciso ter um CNPJ?
Para participar do processo de seleção não é necessário ter um CNPJ.

Eu preciso ter um MVP (Minimum Viable Product)
para me inscrever?
Não, ter um MVP não é um requisito fundamental para participar.

Vocês vão assinar um acordo de confidencialidade?
Como sei que não vão roubar a minha ideia?
Todos os aspectos referentes ao tema de confidencialidade estão descritos no regulamento 
do programa, que você pode acessar nesse link.
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https://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/solutions/pdfs/regulamento-senai.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/solutions/pdfs/regulamento-senai.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/solutions/pdfs/regulamento-senai.pdf


Quando vocês vão dar um retorno sobre as inscrições?
Tem feedback?
As startups selecionadas para a fase de entrevista serão comunicadas individualmente. 
Fique atento: as comunicações serão feitas por e-mail. Na hotpage do programa serão 
divulgados apenas as cinco selecionadas que serão aceleradas.

IMPORTANTE: Como são recebidos um grande volume de inscrições, não serão dados 
feedbacks individuais para todas as startups. 

Como será feita a comunicação do programa?
Todas as informações de interesse geral do público serão disponibilizadas na hotpage do 
programa. Todas as comunicações oficiais com os participantes serão realizadas pelo 
e-mail cadastrado no formulário de inscrição.

Quais são os critérios para a escolha das startups?

Todos os aspectos referentes aos critérios de seleção de cada etapa estão descritos no 
regulamento do programa, que você pode acessar nesse link.

Caso eu não cumpra os prazos e agenda de cada etapa de
seleção, ainda posso participar do programa com
a minha equipe?
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Não, os prazos estabelecidos nas etapas eliminatórias deverão ser cumpridos rigorosamente. 
A etapa de Inscrição possui data limite para o seu cumprimento, já a etapa de Entrevista ocor-
rerá em data específica, a ser divulgada. 

https://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/solutions/pdfs/regulamento-senai.pdf
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Se minha startup for aprovada para a etapa de Entrevista,
todos os founders deverão participar?
Não é obrigatório, mas por se tratar da última etapa qualificatória, é importante que todos 
os founders estejam na entrevista, até para que cada integrante consiga tirar as dúvidas 
que são mais relacionadas às suas responsabilidades e conhecimentos.

Caso minha startup não seja selecionada,
eu posso me inscrever de novo na próxima edição?
Sim, sem dúvida!

Eu tenho perguntas que não foram contempladas.
Para quem pergunto?
Caso tenha alguma outra dúvida, envie para o e-mail uplabcfp123@sp.senai.br




