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A CISCO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE DO BRASIL LTDA, 

com sede na Av Das Nações Unidas 12901 - Andar 2 Sala 1, bairro Brooklin Novo, São 

Paulo-SP, CEP 04578-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.045.277/0001-05, doravante 

denominada CISCO, contrata o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

– SENAI, Departamento Regional de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o n.º 

03.774.819/0001-02, com sede nesta Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 

1.313, 3.º andar, Bairro Bela Vista, 01311-923, neste ato representado por Osvaldo Luiz 

Padovan, Diretor da Escola SENAI "Armando de Arruda Pereira", situada na Rua Santo 

André, 680, São Caetano do Sul, doravante denominado simplesmente SENAI-SP, como 

executor do Programa de Inovação Aberta CISCO - SENAI, e vem por meio deste 

regulamento convidar empreendedores e empresas nascentes (startups), brasileiro(as) ou 

estrangeiros(as), para a seleção de propostas técnicas. 

 

 

1.OBJETO 

 

1.1 Os objetivos desta Chamada são: apoiar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação de empresas emergentes, com alto potencial de crescimento 

doravante chamadas de startups, que desenvolvam software, hardware, tecnologias 

ou novos modelos de negócio como elementos do seu esforço de inovação. 

 

1.2 Buscamos startups com soluções nas verticais de: 

1.2.1 Otimização do Processo Produtivo: Soluções que racionalizam tempo 

e custo de processos internos, impactando indicadores como eficiência e 

eficácia. Viabilizando customização de produto e, flexibilização da produção; 

 

1.2.2 Manutenção Prescritiva: Soluções para viabilização e implementação 

de manutenção prescritiva, impactando a disponibilidade, resposta, custo e 

durabilidade de máquinas e equipamentos; 

 

1.2.3 Segurança e Redução de Riscos: Soluções que aumentam a proteção 

das pessoas, máquinas e dados, diminuindo a exposição ao risco. 

 

 

Além disso, serão priorizadas as startups com soluções que empreguem as 

tecnologias habilitadoras da quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, 

como Robôs Autônomos, Cibersegurança, Manufatura Aditiva, Big Data e Analytics, 

Internet das Coisas, Realidade Aumentada, Integração de Sistemas, Nuvem, 

Simulação entre outras. 

 

 

1.3 A presente Chamada ficará aberta da data de sua publicação, até o dia 

31/01/2021, podendo ser prorrogado, e terá sua divulgação pública no site 

https://www.cisco.com/c/m/pt_br/brasil-digital-e-inclusivo.html. 

https://www.cisco.com/c/m/pt_br/brasil-digital-e-inclusivo.html
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2. TEMPO DE DURAÇÃO / LOCAL  

 

2.1 Os participantes selecionados poderão utilizar os serviços fornecidos no âmbito 

do Programa e as instalações do espaço compartilhado, Uplab SENAI São Caetano 

do Sul, localizado na Rua Santo André 680 Boa Vista, São Caetano do Sul, onde 

ocorrerão as atividades, durante 6 (seis) meses, sem possibilidade de prorrogação 

posterior.  

 

2.1.1 O uso do espaço fica restrito à infraestrutura do Uplab SENAI São 

Caetano do Sul, os participantes selecionados poderão usar as áreas comuns 

disponíveis no espaço, bem como deverão seguir o que dispõe o Termo de 

Uso do local, a ser disponibilizado oportunamente. 

 

2.1.2 Não serão fornecidos computadores, smartphones, tablets ou 

equipamentos similares para os participantes selecionados, cabendo a cada 

empreendedor utilizar seus próprios equipamentos durante o Programa. 

 

2.1.3 A CISCO e o SENAI-SP não se responsabilizam pelos equipamentos e 

materiais próprios utilizados pelos participantes selecionados no ambiente do 

Espaço Compartilhado onde ocorrerão as atividades do Programa, assim 

como não dispõe de seguro patrimonial para estes bens. 

 

2.2 Durante o período do Programa, o participante selecionado será acompanhado e 

avaliado por um especialista do SENAI-SP para verificação do cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidos para o mesmo.  

 

 

3. APOIO OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA   

 

3.1 Metodologia de aceleração de startups e Capacitação Técnica 

As startups selecionadas passarão por um processo de 6 (seis) meses de aceleração 

utilizando-se de metodologias para trabalhar diferentes estágios dos negócios. O 

programa contará com agendas de mentorias específicas para cada um dos estágios 

das startups conforme descrito a seguir: 

 

- Problema  

- Validação 

- Mercado 

- Modelo de Negócio  

- Solução 

- MVP 

- Protótipo 

- UX 
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- Roadmap 

- Desenvolvimento tecnológico 

 

Durante o programa, também poderão ser oferecidas às startups, por decisão do 

especialista SENAI-SP, capacitação gerencial, técnica e de softskills (competências 

relacionadas à personalidade e comportamento do profissional), por meio de 

workshops ou outros formatos. 

 

3.2 Espaço de coworking  

 

Será fornecido a cada startup selecionada até 3 posições compartilhadas em espaço 

de coworking, Uplab SENAI São Caetano do Sul, localizado na Rua Santo André 680 

Boa Vista, São Caetano do Sul. A estrutura do espaço engloba salas de reuniões, 

acesso à internet, impressora compartilhada, disponibilização de café e água, controle 

de acesso ao espaço, banheiros e laboratório de prototipagem. 

 

3.3 Rede de Mentores  

 

As startups do programa terão acesso à rede de mentores da CISCO e SENAI-SP. 

Os mentores poderão aconselhar as startups, nos aspectos técnicos e 

mercadológicos, abrangendo inclusive, no que couber, modelos de receita e 

precificação, estratégias de vendas, marketing, finanças, desenvolvimento de 

software, user experience (UX) e outros que forem pertinentes. 

 

3.4 Tecnologias Disponíveis 

 

As startups do programa terão acesso a um espaço para realizarem suas provas de 

conceito (PoC) e a tecnologias para teste e validação de suas soluções, mediante 

disponibilidade. 

 

3.4.1 Tecnologias Cisco disponíveis: 

 

Plataforma de conectividade CISCO para desenvolvimento de soluções 

digitais para a Indústria: 

 

- Conjunto de soluções de hardware para conectividade industrial, 

Servidores, Switches industriais, Roteadores de serviços integrados, 

Access Point industriais, Firewall, entre outros; 

- Conjunto de softwares para desenvolvimento de soluções de, IoT, 

segurança, Cloud e IA, através da plataforma DevNet Cisco; 

- Plataforma de desenvolvimento WebEx para soluções de colaboração. 

 

3.4.2 Outras tecnologias disponíveis no SENAI-SP: 
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- Sistema de Medição de energia 

- Impressão 3D 

- Centro de Usinagem Vertical 

- Robôs Industriais de 3, 6 e 25 kg 

- Robô colaborativo 

- AIV (Veículo Autônomo Inteligente) 

- Gravadora à Laser 

- Rede de automação integrada com CLPs e PCs Industriais 

- Tridimensional CNC 

- Manipuladores Pneumáticos 

- MES (Manufacturing Execution Systems) 

- ERP (Enterprise Resourse Planning) 

- Realidade Aumentada 

- Rede Privada 4G/LTE 

- Plataforma de Gestão de Ativos 

- Solução de rastreabilidade por RFID 

 

 

3.5 Serviços Técnicos 

Cada startup selecionada para participar do programa poderá solicitar até 100 horas 

em horas técnicas e serviços técnicos do Instituto SENAI de Tecnologia alocado na 

Escola SENAI "Armando de Arruda Pereira", mediante disponibilidade e cronograma 

de trabalho dos especialistas. 

 

 

4. VAGAS DISPONÍVEIS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA   

Esta Chamada visa a seleção de 5 (Cinco) startups para serem aceleradas no Programa de 

Inovação Aberta CISCO - SENAI, que serão selecionadas conforme critérios descritos no 

Item 7 deste documento. 

 

 

5. CANDIDATOS ELEGÍVEIS  

 

5.1 Podem participar do processo de seleção startups na forma de: 

 

5.1.1 Pessoas jurídicas, devidamente constituídas e com as obrigações legais 

e fiscais em dia.  

 

5.1.2 Pessoas físicas maiores de 18 anos, que não possuam vínculo 

empregatício com CISCO ou SENAI-SP . 

 

 

5.2 A lista a seguir descreve os documentos básicos que poderão ser solicitados ao 

final do processo de seleção para uma startup ser considerada elegível ao programa: 
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5.2.1 Para pessoa jurídica: 

a) Cópia da cédula de identidade, RG dos sócios; 

b) Cópia do Contrato ou Estatuto Social vigente da empresa 

registrado no órgão competente; no caso de empresário individual 

prova do registro no órgão competente; 

c) Cópia de qualquer contrato de investimento, contrato de mútuo 

conversível, contrato de opção de compra de quotas/ações ou 

instrumento similar que tenha sido celebrado com terceiros, se 

aplicável (caso o acordo seja verbal, descrever os detalhes do 

acordo). A omissão da existência de qualquer contrato que importe 

em obrigações, ônus e constituição de qualquer forma de dívida será 

considerado motivo para rescisão, com a aplicação de todas as 

penalidades cabíveis, bem como o ressarcimento de perdas e danos 

extrajudicial e judicial; 

d) Cópia de qualquer contrato de empréstimo existente; 

e) Comprovante de inscrição e de situação cadastral – Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

f) Certidão Negativa do INSS - Débitos Relativos a Contribuições 

Previdenciárias; 

g) Consulta de Regularidade do Empregador (FGTS); 

h) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União. 

 

5.2.2 Para pessoas físicas: 

a) Cópia do RG e CPF (ou carteira de motorista); 

b) Cópia de um comprovante de residência com até 03 (três) meses 

anteriores da data de envio da documentação. 

 

5.2.3 Candidatos(as) Estrangeiros (as): 

a) Apresentar cópia do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE; 

b) Apresentar cópia de um comprovante de residência no Brasil, 

com até 03 (três) meses anteriores da data de envio da 

documentação; 

c) Ficam os estrangeiros obrigados a manter, representante com pleno 

domínio da língua portuguesa, sendo que todos os documentos, 

correspondências e interações trocados com a CISCO e SENAI-SP, 

em qualquer uma das fases do processo e do relacionamento, devem, 

obrigatoriamente, ser neste idioma. 

 

5.3 Não poderão participar da seleção: 

 

5.3.1 Aqueles que estiverem sob regime falimentar ou de insolvência civil; 
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5.3.2 Aqueles que forem considerados suspensos de contratar,inadimplentes 

ou inidôneos perante o CISCO e SENAI-SP; 

 

5.3.3 Dirigentes ou empregados da CISCO e/ou SENAI-SP. 

 

 

6. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO  

São requisitos para participar do processo de seleção: 

 

6.1 Que seja realizada a inscrição através de formulário eletrônico específico para 

esta chamada, disponibilizado através do site https://www.cisco.com/c/m/pt_br/brasil-

digital-e-inclusivo.html. 

 

6.2 A disponibilidade, se selecionado, de pelo menos 2 (dois) empreendedores para 

a realização de atividade, no decorrer dos 6 (seis) meses do Programa, conforme 

cronograma a ser definido conjuntamente com os aceleradores;  

 

6.3 Os participantes declaram e garantem à CISCO e SENAI-SP: 

 

6.3.1 Capacidade: os participantes têm plena capacidade, poder e autoridade 

e obtiveram todas as autorizações necessárias para: (i) conduzir seus 

negócios na forma que são conduzidos atualmente, (ii) assinar qualquer 

contrato ou instrumento referido ou contemplado pelo Programa, e (iii) cumprir 

integralmente todas as obrigações aqui previstas; 

 

6.3.2 Consentimento e Violação: os participantes, no que tange à participação 

no Programa, não: (i) necessitam de qualquer consentimento prévio que já não 

tenha sido obtido; (ii) violam qualquer lei, decreto, regulamento, ou ordem de 

uma autoridade competente que esteja em vigor na presente data; (iii) violam 

qualquer contrato, documento ou outro instrumento firmado em benefício de 

ou com qualquer terceiro; nem (iv) violam qualquer documento constitutivo; 

 

6.3.3 Licenças e Autorizações: a startup possui todas as permissões, 

autorizações e licenças necessárias para a realização de suas atividades e 

não tem conhecimento de qualquer fato que possa impactá-las 

negativamente; 

 

 

7. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

DOS RESULTADOS 

 

7.1 A avaliação das propostas submetidas ocorrerá em 2 (duas) etapas: 

 

(i) Avaliação das propostas escritas (conteúdo do formulário eletrônico); 

https://www.cisco.com/c/m/pt_br/brasil-digital-e-inclusivo.html
https://www.cisco.com/c/m/pt_br/brasil-digital-e-inclusivo.html
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(ii) Entrevista individual. 

 

1ª Etapa - Avaliação das Propostas Escritas: As propostas submetidas, através do 

formulário eletrônico, serão analisadas por uma equipe constituída por especialistas 

do SENAI-SP. A equipe de especialistas irá classificar e indicar quais propostas serão 

selecionadas para a etapa seguinte, tendo como critérios de avaliação os seguintes 

aspectos:  

 

1. Solução Inovadora; 

2. Problema/Dor; 

3. Mercado; 

4. Alinhamento com as verticais do programa; 

5. Equipe complementar (mínimo de 2 integrantes); 

6. Maturidade; 

 

 

2ª Etapa - Entrevista via videoconferência: As propostas selecionadas na etapa 

anterior serão submetidas à entrevista (videoconferência) constituída por 

especialistas da CISCO e SENAI-SP. A data e horário da entrevista serão previamente 

agendados pela coordenação do programa e divulgados para os participantes. Os 

aspectos que serão avaliados nesta etapa são:  

 

1. Oportunidade de negócio; 

2. Nível de ineditismo da solução e o seu roadmap de 

desenvolvimento/expansão; 

3. Perfil da equipe (complementaridade dos integrantes, conhecimento 

técnico e/ou de mercado, atitude empreendedora da equipe); 

4. Alinhamento da proposta com os segmentos e tecnologias definidos 

como preferenciais para o programa; 

5. Quanto o programa pode ajudá-lo em sua jornada empreendedora; 

6. Disponibilidade de tempo dos empreendedores para cumprirem as 

atividades previstas na metodologia do programa. 

 

7.2 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS PROPOSTAS SELECIONADAS 

As propostas selecionadas e as não selecionadas para cada uma das etapas 

seguintes serão comunicadas sempre pelo e-mail cadastrado no formulário eletrônico 

de inscrições. As selecionadas também receberão informações e orientação sobre as 

próximas etapas. Além disso, será publicado no website do programa o resultado 

comunicando as 5(cinco) startups que foram selecionadas para a etapa de 

aceleração, conforme cronograma (item 11). 

 

7.3 Serão automaticamente desclassificados os projetos, demonstrações ou códigos 

protegidos por direitos autorais de terceiros e aqueles que: 
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a) Possam causar danos a terceiros, seja através de difamação, injúria ou 

calúnia, danos materiais e/ou danos morais; 

b) Apresentem conteúdo obsceno e/ou pornográfico; 

c) Ofendam a liberdade de crença e qualquer religião; 

d) Contenham dados ou informações racistas ou discriminatórios; 

e) Tenham a intenção de divulgar produtos ou serviços alheios aos 

objetivos do Programa; 

f) Façam propaganda eleitoral ou divulguem opinião favorável ou contrária 

a partidos ou participantes; e 

g) Tenham sido produzidos por terceiros 

 

  

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL  

 

8.1 A CISCO e o SENAI-SP, no âmbito do Programa de Inovação Aberta CISCO - 

SENAI, bem como suas empresas afiliadas e componentes do mesmo grupo 

econômico, não detêm ou possuem qualquer propriedade sobre as informações 

fornecidas ou propriedade intelectual contida no projeto. O participante não cede ao 

programa e seus parceiros nesta chamada, bem como suas empresas afiliadas e 

componentes do mesmo grupo econômico, os direitos de propriedade intelectual ou 

derivados dos projetos ao participar do processo de seleção, nem do programa de 

aceleração.  

 

8.2 Por meio de participação nesta Chamada, os participantes declaram 

expressamente estarem de acordo com as seguintes condições e obrigações:  

 

a) Os participantes autorizam, desde já, no âmbito do programa, bem como, suas 

respectivas empresas afiliadas e componentes do mesmo grupo econômico, a utilizar 

seu nome e imagem, para efeitos publicitários, promocionais, comerciais e de 

divulgação do projeto ganhador e das pessoas envolvidas, sem limitação de exibição 

territorial ou temporal, sem que isso gere qualquer remuneração ou indenização ao 

participante.  

 

b) Os participantes:         

 • Garantem que os projetos são originais, não violam propriedade intelectual de 

terceiros  e os participantes possuem plenos direitos e titularidade sobre os projetos; 

 

 • Autorizam a CISCO e o SENAI-SP, no âmbito do Programa, bem como suas 

respectivas empresas afiliadas e componentes do mesmo grupo econômico, a 

publicar em seus websites o resumo dos projetos, bem como autoriza que os usuários 
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de tais websites tenham acesso a tais informações, de acordo com os termos e 

condições de cada website; 

 

 • Autorizam a CISCO e o SENAI-SP, no âmbito do Programa, bem como suas 

respectivas empresas afiliadas e componentes do mesmo grupo econômico a utilizar 

e exibir, sem limitação territorial, temporal ou de número de exibições, o nome e título 

do projeto para quaisquer ações ou eventos relacionados com o programa e os seus 

parceiros nesta chamada, bem como suas empresas afiliadas e componentes do 

mesmo grupo econômico. 

 

 

9.CONDIÇÕES GERAIS  

 

9.1 O não cumprimento de qualquer etapa até o limite das datas previstas no 

Cronograma (cláusula 10 deste Regulamento) desclassificará a startup.  

 

9.2 Não haverá taxa de inscrição para participação dos empreendedores no processo 

seletivo, sendo estes responsáveis pelas suas despesas pessoais de locomoção e 

alimentação.  

 

9.3 É de exclusiva responsabilidade de cada candidato adotar todas as providências 

que envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, 

necessárias ao desenvolvimento da sua startup.  

 

9.4 Não caberá qualquer questionamento ou recurso ao resultado divulgado da 

seleção das startups, estando as partes impedidas de emitir notas de esclarecimentos 

aos participantes. 

 

9.5 As partes, CISCO, SENAI-SP e startup são absolutamente independentes, não 

constituindo este instrumento consórcio, joint venture ou qualquer outra vinculação 

contratual não especificada, trabalhista ou societária, de fato ou de direito. 

 

9.6 Se durante a vigência do programa ocorrer motivos de caso fortuito e/ou de força 

maior que impeça a continuidade da execução, tais como calamidades públicas, 

estado de emergência, que gerem impacto de forma a restringir circulação de pessoas 

por medida de segurança pública, motivos de interesse público e/ou bem estar social, 

declarado/s ou não por Autoridade/s, Comunicado/s emitido/s pela Organização 

Mundial da Saúde ou Organismos Governamentais, poderá ocorrer a suspensão do 

programa, e se for o caso, alteração ou cancelamento de cronogramas definidos, até 

o seu regular retorno, sem que haja qualquer penalidade, custo e despesa, a 

quaisquer das Partes, seja a que título for. 

 

9.7 Os dados coletados serão preservados e conservados pela CISCO e SENAI-SP, 

ou por empresa contratada especialmente para esse fim, pelo período de 6 (seis) 
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anos, com sua posterior eliminação, sendo autorizada sua conservação nas hipóteses 

descritas no artigo 16 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018). 

 

9.8 A startup tem o direito de, a qualquer momento, requisitar, desde que de forma 

expressa, à CISCO e SENAI-SP qualquer das informações contidas no Artigo 18 da 

Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados.  

 

9.9 A startup declara ciência de que os dados fornecidos, uma vez anonimizados, não 

são considerados DADOS PESSOAIS, como estabelece o artigo 12 da Lei Geral de 

Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018). 

 

9.10 Informações complementares e casos omissos devem ser encaminhados para 

uplabcfp123@sp.senai.br . 

 

9.11 A critério exclusivo da CISCO e SENAI-SP , poderá ser excluído deste Programa 

qualquer participante que pratique atitudes que fujam às regras estipuladas neste 

Regulamento, ou que sejam consideradas ilícitas aos costumes e ética da CISCO e 

SENAI-SP . 

 

9.12 Este Regulamento poderá ser alterado pela CISCO e SENAI-SP tantas vezes 

quantas forem necessárias, garantida a sua divulgação de forma eficaz. 

 

9.13 A participação neste Programa não gerará ao participante nenhum outro direito 

ou vantagem que não estejam expressamente previstos neste Regulamento. 

 

9.14 O presente Programa não implica em qualquer tipo de sorteio, vale-brinde, ou 

operação assemelhada, independe de qualquer modalidade de sorte, e não está 

subordinado à aquisição de qualquer produto ou ao uso de qualquer serviço ou 

pagamento adicional por parte dos participantes. Não estando, portanto, sujeita a 

qualquer tipo de autorização prévia, em conformidade com a legislação vigente (inciso 

II do artigo 3º da Lei n° 5.768/71, regulamentada pelo Decreto n° 70.951/72). 

 

9.15 A eventual informação falsa ou inverídica nos dados dos participantes em sua 

inscrição isentará a CISCO e SENAI-SP de quaisquer responsabilidades civis ou de 

qualquer outra natureza, sendo o Participante imediatamente desclassificado. 

 

9.16 A CISCO não se responsabiliza pelas  inscrições, participações ou acessos que 

não se realizem por falhas técnicas, como por exemplo, mas não se limitando a, 

problemas no servidor, na transmissão de dados, nas linhas telefônicas, nos 

provedores de acesso, por falta de energia elétrica ou quaisquer outros motivos que 

configurem força maior. 

 

mailto:uplabcfp123@sp.senai.br
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9.17 Em caso de fraude ou tentativa de fraude comprovada, o Participante será 

automaticamente excluído do Programa, independentemente do envio de qualquer 

notificação. Para efeito dessa cláusula, considera-se fraude a Participação através do 

cadastramento de informações incorretas ou falsas, bem como, qualquer tentativa de 

violação das condições da competição previstas. 

 

9.18 Ao se inscrever no processo de seleção, a startup declara estar de acordo com 

os Termos de uso e Política de Privacidade do SENAI-SP. 

https://www.sp.senai.br/conteudo/termo-de-politica-de-privacidade?pagi=6708 ) 

 

9.19 Quaisquer casos omissos do presente Regulamento ou dúvidas suscitadas pelos 

Participantes serão resolvidos por uma comissão julgadora formada por indicação da 

CISCO e SENAI-SP , que determinará de maneira irrecorrível a solução para o caso 

ou responderá à questão suscitada. 

 

10. Cronograma 

 

• 06/11/2020 - Abertura das inscrições; 

• 31/12/2020 - Encerramento das inscrições; 

• 05/02/2021 - Divulgação dos selecionados para a 2ª etapa; 

• 08/02 a 12/02/2021 - Entrevistas; 

• 22/02/2021 - Divulgação das cinco selecionadas para o programa; 

• 01/03/2021 - Início do programa de Aceleração. 

 

10.1 Todo o cronograma descrito no presente regulamento poderá ser alterado pela CISCO 

e SENAI-SP , a seu exclusivo critério. 

https://www.sp.senai.br/conteudo/termo-de-politica-de-privacidade?pagi=6708

