
PREPARE 

O DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO DA SUA

STARTUP PARA O 

DEEPLAB MERCADO

SOBRE O PROGRAMA

ETAPAS DO PROGRAMA 
O processo seletivo será dividido em 3 etapas:

1° Cadastro dos desafios

das Empresas

2° Cadastro das soluções

das Startups

3° Divulgação do resultado 

 preliminar 

Startups DeepTechs conecte suas soluções 
aos desafios tecnológicos de empresas. 

No DeepLab Mercado, programa do Sebrae 
For Startups em parceria com o IPT, as 
startups selecionadas receberão mentorias 
com especialistas e acesso aos 
laboratórios. Serão 06 meses de aceleração 
tecnológica e conexões com empresas.


Do que se trata?

O DeepLab Mercado é um programa 
do Sebrae For Startups em parceria 
com o IPT Open Experience, que irá 
acelerar o desenvolvimento de 
soluções de startups em empresas. O 
IPT divulgará o desafio proposto 
pelas empresas e fará a conexão com 
as startups e suas soluções. Durante 
os 06 meses de jornada, serão 
oferecidos apoio especializado em 
P&DI, mentorias e infraestrutura 
laboratorial. 

Quais são os temas? 

 Biotecnologia,
 Saúde,
 Nanotecnologia,
 Internet das Coisas,
 Inteligência Artificial,
 Indústria 4.0
 Sustentabilidade
 Energia Renovável,
 Embalagens,
 Celulose,
 Logística
 Portuária,
 Micromanufatura
 Materiais Avançados. 


 



O que oferecemos?

A jornada contribuirá com o 
desenvolvimento tecnológico das 
startups através de mentorias com 
pesquisadores especialistas nas 
áreas técnicas, infraestrutura 
laboratorial, diagnóstico de 
maturidade e oportunidade de fazer 
conexões com o ecossistema de 
inovação e grandes empresas. 

O que você precisa 
fazer?

Para participar da jornada  
do programa DeepLab Mercado,  
é necessário se inscrever  
no chamamento aberto e ser 
aprovado no processo seletivo, 
conforme previsto no  Edital.  
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QUEM PODE PARTICIPAR

Startups com receita  
bruta de até R$ 4,8 milhões no ano-
calendário anterior ou de R$ 400 mil 
multiplicado pelo número de meses  
de atividade no ano-calendário 
anterior. 

Startups que desenvolvam 
soluções tecnológicas 
aderentes aos desafios 
propostos pelas empresas. 

Startups formalizadas 
com sede no Estado  
de São Paulo, que atuem 
nacional  
e/ou internacionalmente.

Startup Edital Site do programa

Inscrições Empresas:

 28/06 até 04/08

Inscrições Startups: 

 05/08 até 12/09

Empresas estabelecidas que executem 
atividades em P&DI e que possuam a 
disponibilidade de oferecer uma hora 
de mentoria semanalmente para cada 
desafio aprovado.  

Empresas com no mínimo 
um desafio tecnológico 
relacionado aos temas 
previstos do edital. 

Empresas constituída e 
formalizada, com CNPJ em 
qualquer estado brasileiro, 
atuantes em território 
nacional ou internacional.  

EMPRESAS

STARTUPS

Realização: Execução:

 28/06 até 04/08

 05/08 até 12/09

12/09/2022

https://www.ipt.br/openexperience/wp-content/uploads/2022/06/Edital-DeepLab-Mercado-v01.pdf
https://forms.office.com/r/8dc66ZaaJM
https://www.ipt.br/openexperience/wp-content/uploads/2022/06/Edital-DeepLab-Mercado-v01.pdf
https://www.ipt.br/openexperience/index.php/desenvolve-hardtech/

