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Realização Execução



IA FACTORY

É uma comunidade híbrida de apoio às startups de Inteligência Artificial
(Machine Learning, Deep Learning, Processamento de Linguagem Neural
e Data Analytics) que oferece um toolbox de serviços do SEBRAE para
uso das startups, de forma a atender as mais diversas necessidades dos
estágios de desenvolvimento e crescimento do negócio.

Para o Sebrae For Startups é uma oportunidade de manter as startups
próximas, entender melhor suas necessidades, colaborando para o
amadurecimento da unidade e do ecossistema como um todo, ao
oferecer soluções capazes de suportar as necessidades das startups
membras da comunidade.

IA Factory existe para suportar startups de IA no aprimoramento de suas
soluções do ponto de vista tecnológico, de negócio e de mercado. Ela é
um agente de desenvolvimento de inovação em IA para que São Paulo
seja uma referência no ecossistema mundial.

Dentro da comunidade IA Factory o Sebrae for Startups em parceria com
o IPT estão proporcionando para as startups de IA, um programa de
desenvolvimento tecnológico.

O Programa com duração de 6 meses, tem como objetivo contribuir para
o desenvolvimento tecnológico das startups disponibilizando capital
intelectual (pesquisadores qualificados do IPT), e conexões com o
ecossistema de inovação.



Regulamento IA FACTORY

Este regulamento contém as instruções e regras necessárias ao bom
andamento do Programa de desenvolvimento tecnológico de startups
IA, as quais ficam à disposição dos candidatos, que por livre e
espontânea vontade se inscreverem para participar do evento.

Este regulamento deverá ser observado para o perfeito entendimento e
direcionamento de todo o fluxo da realização do programa, sem
prejuízo de novas informações a serem comunicadas. Portanto, os
candidatos, no ato de sua inscrição aderem integralmente a todas as
suas disposições, declarando que leram, aceitaram e compreenderam
todos os termos deste regulamento, bem como de seus formulários e
eventuais anexos.



1. O Programa

O Programa

O Programa é uma jornada com duração de
6 meses, com o objetivo de contribuir para
o desenvolvimento tecnológico das
startups disponibilizando capital
intelectual (pesquisadores qualificados), e
conexões com o ecossistema de inovação.

Resultado esperado

Ao final do Programa, por meio do apoio do
IPT, espera-se que as startups:

ü entreguem um produto mais bem
desenvolvido;

ü Aperfeiçoem a solução tecnológica;

ü Tenham uma solução mais madura do
ponto de vista tecnológico e de
mercado.

1.1 Quem pode se inscrever e critérios de elegibilidade

Podem se inscrever para participar no Programa startups que atendam aos critérios de elegibilidade
descritos abaixo e que possuam uma solução em inteligência artificial, que estejam ao menos em fase
de prototipagem e que necessitam de apoio especializado para ter a sua solução acelerada do ponto
de vista tecnológico.

Poderão participar do Programa as startups que atenderem os critérios de elegibilidade descritos a
seguir:

• Startups constituídas e formalizadas, com CNPJ no Estado de São Paulo, atuantes no território
nacional e/ou internacional;

• Startups que possuam ou estejam desenvolvendo tecnologias na área de Inteligência Artificial, com
necessidade de apoio especializado em P&D;

• Startups com receita bruta de até R$ 4,8 milhões no ano-calendário anterior.

Considera-se como Startups de IA: startups que desenvolvam soluções que demandam uso de
ferramentas e metodologias de Inteligência artificial tais como manutenção prescritiva e
preditiva, operação inteligente de equipamentos da indústria 4.0, algoritmos de aprendizado de
máquina para AI, IoT e curadoria de dados. Áreas correlatas: definição do pipeline para
implementação de processos de aprendizado de máquina, Definição de rotas de
desenvolvimento de P&D de Inteligência artificial; Aprendizado de Máquina, Redes Neurais
Artificiais, Processamento de Linguagem Natural e Deep Learning.



Apoio especializado em P&DI

O apoio especializado em P&DI será conduzido no formato de consultoria
individual, em que será compartilhado experiências que norteiem o
amadurecimento da solução da startup, da perspectiva tecnológica por parte de
pesquisadores ou especialistas do IPT. O apoio especializado em P&DI terá
como principal papel sanar eventuais dúvidas gerais sobre aspectos técnicos do
desenvolvimento de uma tecnologia.

Além da startup aprimorar o desenvolvimento da sua tecnologia com o apoio
especializado em P&D de pesquisadores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
de São Paulo (IPT), há outras potenciais vantagens como:

• Acesso a mentorias individuais focadas na tecnologia a ser acelerada e
Workshops abordando temas relacionados às demandas das startups em IA;

• Participar do Diagnóstico de Maturidade Tecnológica (DMT) recebendo um
relatório detalhado da evolução da maturidade da tecnologia desenvolvida,
no início e no término do Programa;

• Integração ao ecossistema vinculado ao Hub de Inovação do IPT Open
Experience. Saiba mais acessando: https://ipt.br/openexperience;

• Contato com o Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial para a
evolução das Indústrias para o Padrão 4.0 – Plataforma IAsmin (Inteligência
Artificial em Soluções para Manufatura Inteligente). Saiba mais acessando:
https://plataformaiasmin.org.br;

• Planejar e desenvolver projetos em parceria com pesquisadores do IPT, em
editais como, por exemplo, PIPE/FAPESP, FINEP, Embrapii.

1.2 Vantagens em participar do Programa

1. O Programa

https://ipt.br/openexperience
https://plataformaiasmin.org.br/


Poderão se candidatar ao programa startups que desenvolvam soluções que

demandam uso de ferramentas e metodologias de Inteligência artificial nas

áreas de:

• manutenção prescritiva e preditiva;

• operação inteligente de equipamentos da indústria 4.0;

• algoritmos de aprendizado de máquina para AIIoT e curadoria de dados.

Áreas correlatas:

• definição do pipeline para implementação de processos de aprendizado de

máquina;

• definição de rotas de desenvolvimento de P&D de Inteligência artificial;

• Redes Neurais Artificiais;

• Processamento de Linguagem Natural;

• Deep Learning.

1. O Programa

1.3 Áreas de IA contempladas 



2. Organização

O Sebrae-SP no âmbito Sebrae For Startups em parceria com o IPT no âmbito IPT
Open Experience e a FIPT, vem por meio do presente Edital nº4/2022 apresentar
as orientações gerais do Programa de desenvolvimento tecnológico avançado em
IA. O objetivo geral do Programa é apoiar o desenvolvimento tecnológico
de startups de Inteligência Artificial do Estado de São Paulo, fornecendo conexão
com pesquisadores e apoio especializado em P&DI por um período de 6 meses. O
detalhamento do Programa será apresentado ao longo deste documento.

O Programa será subsidiado pelo SEBRAE;

No Programa, ao menos duas pessoas por startups deverão se comprometer com
a execução do plano de trabalho.;

O IPT, FIPT e SEBRAE não participarão da titularidade da propriedade intelectual
gerada a partir da execução das atividades realizadas pelas startups e
fomentados pelo programa previstos neste edital, exceto quanto ao Direito Moral
dos pesquisadores, ou seja, o direito de serem citados como desenvolvedores da
Propriedade Intelectual, quando pertinente;

As partes envolvidas comprometem-se a não divulgar informações confidenciais
contidas ou mencionadas no programa e nos planos de trabalho desenvolvidos
conjuntamente com o IPT, devendo tal obrigação por 02 (dois) anos, exceto caso
seja acordado de modo diferente entre as partes. Não se inclui nessa vedação de
sigilo divulgações sobre a participação do programa que não firam o
compromisso de confidencialidade.

Para participar do programa é necessário submeter inscrição e ser aprovado
no processo seletivo. A chamada específica para inscrição no Programa está
publicada no site do programa.



3. Programa
3.1 Classificação e Seleção das startups

3.1.1 Atuação das startups

As startups deverão submeter sua inscrição em formulário disponibilizado no site do programa.

As startups aprovadas no processo seletivo deverão, durante o primeiro mês do programa, elaborar e
validar o plano de trabalho detalhado em conjunto com pesquisadores do IPT. Até o final do primeiro
mês, esse plano deverá ser aprovado pelo IPT, e a startup poderá iniciar a execução das atividades
previstas. Esse plano de trabalho será o primeiro entregável da startup dentro do programa.

Ainda no primeiro mês, a startup deverá responder questionário sobre sua maturidade tecnológica. Esta
avaliação tem a finalidade de identificar o posicionamento da startup frente aos quesitos característicos
de um processo de evolução tecnológica. O resultado desse diagnóstico poderá contribuir para tomada
de decisões da startup sobre o desenvolvimento da sua estratégia quanto à tecnologia e ao mercado
pretendido. Além disso, poderá de forma mais assertiva, direcionar o tipo de apoio especializado a serem
prestados pelo IPT. No final do programa, um novo diagnóstico será realizado para avaliar se houve
evolução da maturidade tecnológica.

As startups, com a consultoria individual do IPT, serão responsáveis por executar o plano de trabalho
durante os 6 meses do programa. Os entregáveis serão dois relatórios técnicos de acompanhamento, 1
(um) parcial e 1 (um) final após 3 e 6 meses do programa, respectivamente, reportando as atividades
realizadas, descrevendo os resultados obtidos com o apoio especializado em P&DI do IPT. Cada relatório
deverá contemplar em sua estrutura: resumo, introdução, objetivo, materiais (especificar contrapartida da
startup caso ocorra), métodos, resultados parciais, considerações, cronograma, perspectivas futuras e
referências.

Com o objetivo de integrar as startups participantes do programa, os pesquisadores do IPT, colaboradores
do Sebrae for Startups, empresas parceiras e demais atores do ecossistema, o Programa realizará no
mínimo 04 workshops técnicos.

Durante o programa, cada startup poderá receber até 12 horas semanais de apoio especializado em P&D
em formato de consultoria individual realizado por pesquisadores do IPT.

Durante os 6 meses do programa as startups deverão dedicar-se com, no mínimo, 80 horas 
mensais para execução das atividades acordadas.



3.1 Classificação e Seleção das startups

3.1.2 Critério de elegibilidade das startups

Poderão participar do Programa as startups que atenderem os critérios de elegibilidade descritos a
seguir:
• Startups constituídas e formalizadas, com CNPJ no Estado de São Paulo, atuantes no território nacional e/ou
internacional;

• Startups que possuam ou estejam desenvolvendo tecnologias na área de Inteligência Artificial, com
necessidade de apoio especializado em P&D

• Startups com receita bruta de até R$ 4,8 milhões no ano-calendário anterior;

3.1.3 Processo seletivo das startups

Serão selecionadas as primeiras 10 startups com maiores notas de classificadas. As startups que
atenderem os critérios de elegibilidade serão avaliadas de acordo com as etapas apresentadas a seguir:

Ordem O que acontece

1

2
Avaliação das inscrições conforme critérios de elegibilidade, classificação e 
desclassificação, descritos nos itens 1.1, 3.1.4 e 3.1.5

Fase de Seleção para o Programa

Envio do formulário de submissão preenchido pela startup (o formulário de submissão -
ANEXO I, deverá ser preenchido com as informações de identificação da startup, 
identificação da equipe envolvida e identificação do desafio tecnológico

Divulgação da lista de startups selecionadas para a entrevista e entendimento mais
aprofundado do desafio a ser desenvolvido pela startup

3

A avaliação final será realizada por representantes do IPT e do SEBRAE. De forma complementar, as
startups poderão ser chamadas para oferecer informações adicionais e/ou para uma reunião específica
com pesquisadores do IPT.

Após aprovação da startup, será designado um pesquisador responsável do IPT para acompanhar a 
startup durante todo programa.

Divulgação da lista de startups aprovadas para participação do programa.4

3. Programa



Cada inscrição será avaliada pela comissão do programa que deverá atribuir notas de 0 a 5 para cada
critério de classificação descritos no item 3.1.4 do presente edital.

Para a etapa de classificação do Programa, serão considerados os critérios abaixo apresentados que
terão notas atribuídas de 0 a 5. As notas serão determinadas de acordo com os aspectos pertinentes a
cada critério apresentados pela startup no momento da inscrição. Todos os critérios possuem o mesmo
peso.

Critério 1. Aderência ao programa: avalia se a solução proposta apresenta desafios de inteligência
com potencial para aceleração tecnológica em 6 meses.

Critério 2. Necessidade da startup receber apoio do IPT: avalia a necessidade de apoio do IPT para
aceleração tecnológica da solução da startup com base nas informações fornecidas no momento
da inscrição.

Critério 3. Maturidade tecnológica: avalia se a solução proposta pela startup já venceu a etapa de
ideação e está minimamente na etapa de prototipagem, podendo estar também em fases mais
avançadas de desenvolvimento, tais como validação, escalonamento e demais.

Critérios e descrição - Classificação

Notas de 0 a 5 para cada critério, todos de mesmo peso

Na eventual ocorrência de empate no processo de seleção, os critérios de desempate serão empregados
na seguinte ordem: 1° inscrição com maior nota atribuída para o critério de aderência ao programa; 2°
inscrição com maior nota atribuída para o critério de necessidade da startup receber apoio do IPT; 3°
inscrição com maior nota para o critério maturidade tecnológica (de acordo com o item 3.3).
Nota mínima exigida para a classificação: 9 pontos.

3. Programa

3.1 Classificação e Seleção das startups

3.1.4 Critérios de classificação das startups



As startups poderão ser desclassificadas no momento da seleção no caso de ocorrência de quaisquer um
dos fatos mencionados abaixo:

3.1.5 Critérios de desclassificação das startups

• Startups que não atendam aos critérios de elegibilidade;

• Propostas que, no momento da análise ou durante a sua execução, possam conter claros elementos,
indícios ou potenciais violações perceptíveis de: propriedade intelectual, direitos humanos, direito
internacional, plágio, anti-científicos ou anti-éticos-científicos;

• Startups que obtiverem nota de avaliação inferior a 9 na classificação.

Critério 1. Capacidade do IPT apoiar no desenvolvimento da solução: avalia se a equipe do IPT
possui experiência, capacitação, recursos humanos para dar mentoria ao desenvolvimento da
solução proposta e executada pela startup.

Critério 2. Detalhamento tecnológico: avalia se as descrições da função objetivo, metodologia e
disponibilidade de dados para o treinamento e teste dos agentes de IA estão bem disponíveis,
claros e definidos, bem como os dados de saída da solução.

Critérios e descrição - Entrevista

Notas de 0 a 5 para cada critério, todos de mesmo peso

As startups que forem selecionadas para a fase de entrevista serão avaliadas de acordo com os critérios 
abaixo. 

Na eventual ocorrência de empate no processo de seleção, os critérios de desempate serão empregados
na seguinte ordem: 1° inscrição com maior nota atribuída para o critério de detalhamento tecnológico;
2° inscrição com maior nota atribuída para o critério de capacidade do IPT apoiar no desenvolvimento
da solução no programa; (de acordo com o item 3.3).

Nota mínima exigida para a classificação: 6 pontos.

3. Programa

3.1 Classificação e Seleção das startups

3.1.4 Critérios de classificação das startups



Os Gates de entregáveis são momentos em que, partindo de um desafio pontual identificado, a startup -
com apoio especializado técnico ou em P&DI - desenvolve uma solução específica para tal desafio, que

deve resultar na entrega para o Programa de um relatório simplificado, para registro da ação tomada
frente a oportunidade. O objetivo desse exercício é trazer agilidade para o processo de desenvolvimento
tecnológico através das pequenas entregas ocorrendo continuamente ao longo do programa.

Esses relatórios terão uma estrutura simplificada, de até no máximo 5 páginas contemplando: o período
em que as atividades relacionadas ao gate foram realizadas, lista de atividades, considerações parciais e
próximos passos.

Além dos relatórios técnicos, parcial e final, durante os 6 (seis) meses do programa, o pesquisador
responsável pelo apoio tecnológico da startup poderá estipular Gates de entregáveis pertinentes para o
nível de maturidade da solução proposta.

6º  mês

FINAL

relatório
Parcial

relatório
Final

Diagnóstico de 
maturidade final

Diagnóstico de 
maturidade inicial

Exemplo de entregáveis

6º  mês

GATE 1

VALIDAR A  SOLUÇÃO

Elaboração do Plano de 
Trabalho detalhado

EXECUTAR O PLANO 
DE TRABALHO

GATE 2 GATE 3

DESENVOLVER A
SOLUÇÃO

• Prototipagem
preliminar 
do produto 

• MVP preliminar do 
produto 

• Validações do 
produto 

(preliminar)

GATE 4

FINALIZAR A 
SOLUÇÃO

• Prototipagem 
final

• MVP final

• Validação final 

• Pitch do 
produto 

1º mês 2º  mês 3º  mês 5º  mês 6º  mês

3. Programa
3.2 Entregáveis do programa



A startup selecionada para o programa deverá assinar um termo de adesão (modelo a ser disponibilizado)
que visa preservar os direitos, bem como garantir que as partes estejam cientes dos papéis e
responsabilidades dos envolvidos no programa.

3.4 Do Encerramento

O encerramento do programa para a startup ocorrerá após o encaminhamento dos relatórios parcial e
final. A startup receberá uma avaliação relacionada aos relatórios técnicos encaminhados.

3.5 Da descontinuidade do programa

A descontinuidade da startup na participação do programa pode acontecer de 3 formas:

• A startup que por algum motivo desejar descontinuar suas atividades no programa deverá enviar uma
justificativa formalizando essa decisão, que será avaliada por um comitê interno do programa. Essa
startup poderá participar normalmente do processo de seleção de edições futuras.

• A startup que por quaisquer motivos não justificados, não participar das atividades e
entregas, propostas pelo programa - como consultorias, relatórios técnicos - ficarão impedidas de
participar do programa por 2 anos.

• Detecção de potenciais violações perceptíveis de: propriedade intelectual, direitos humanos, direito
internacional, plágio, anti-científicos ou anti-éticos-científicos.

3. Programa
3.3 Da assinatura do termo de participação das startups aprovadas

Documentação da Startup exigida para o programa:
● Cópia do Estatuto Social;
● Lista com os nomes, mini biografia e informações de contato (telefone e e-

mail) de cada pessoa integrante da startup que participará do programa;
● Currículo Lattes (ou similar), RG, CPF de cada pessoa integrante da startup

que participará do programa;



ETAPAS

Lançamento do Edital                                                                                                         

Data Limite para Inscrições                                                                                                  

Divulgação das Startups selecionadas para a  entrevista

Entrevistas com startups

Assinatura do termo de adesão ao programa                                                                                    

Início do programa                                                                                                           

Encerramento do programa                                                                                                     

09/11/2022

09/12/2022

09/12/2022

12/12/22 a 
15/12/22

15/12/2022 à 
16/12/2022

20/12/2022

20/06/2023

DATAS

4. Cronograma

Divulgação do resultado final- Startups selecionadas                                                                            15/12/2022

Prazo para preparação, entrega e avaliação do Plano de 
Trabalho

20/12/2022 à 
20/01/2023



As inscrições poderão ser prorrogadas por 30 dias, caso não haja número suficiente de empresas e/ou de
startups selecionadas, em função de baixo número de inscrição ou do não atendimento dos critérios de
elegibilidade e de seleção.

5.2 Do consentimento de tratamento de dados e cessão de uso de
imagem e divulgação das marcas

As startups selecionadas para o programa estão cientes da autorização do uso e divulgação de
suas marcas a título gratuito, bem como com a inserção em materiais de divulgação interna e
externa do programa, inclusive em mídias eletrônicas e outras que existam ou venham a existir
no futuro, para veiculação/distribuição em território nacional e internacional, por prazo
indeterminado, de acordo com o estabelecido no Termo de Adesão (modelo a ser
disponibilizado).

A participação no Programa não dá direito ao uso do nome ou das marcas IPT, IPT Open
Experience ou FIPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.

ATENÇÃO: As regras gerais sobre o uso da infraestrutura, itens não subsidiados e detalhamento
sobre os acompanhamentos técnicos especializados em P&DI estão detalhados no (modelo a ser
disponibilizado).

Não serão subsidiados ou cedidos pelo Programa:
Horas de nuvem, horas de desenvolvedores de software ou outros recursos humanos de
terceiros ou do IPT, bem como de infraestrutura computacional ou laboratorial. Todos esses
itens deverão ser arcados diretamente pelas startups.

5. Disposições finais
5.1 Da prorrogação das inscrições



Glossário
Apoio especializado em P&DI: pesquisadores do IPT, ou indicados pelo mesmo, para prestação de
serviços de assessoria e breves consultorias técnicas;

Aceleração Tecnológica: ações de apoio aos pesquisadores e startups com o objetivo de acelerar seu
crescimento e desenvolvimento do ponto de vista tecnológico de uma solução;

Apoio técnico especializado: ações de apoio aos pesquisadores e startups com o objetivo de acelerar seu
crescimento e desenvolvimento do ponto de vista tecnológico de uma solução;

Empresa de base tecnológica: empresa cuja atividade produtiva fundamenta-se no desenvolvimento de
novos produtos ou processos, baseada na aplicação sistemática de conhecimentos científicos e
tecnológicos e utilização de técnicas avançadas ou pioneiras.

ICT – Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação: órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis
brasileiras, com sede e foro no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou
estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de
novos produtos, serviços ou processos.

Insumos básicos de laboratórios: se referem a EPIs descartáveis, tais como: aventais, luvas, propés, toucas,
máscaras etc.

NMT: Nível de Maturidade Tecnológica

Pitch: fala ou diálogo breve e objetivo que um indivíduo utiliza para discursar a respeito de um produto,
serviço ou uma organização, demonstrando seus benefícios e valores, despertando o interesse do
interlocutor;

TRL: Technology Readiness Levels (Escala de Prontidão Tecnológica) é um método que permite avaliar o
grau de maturidade de uma tecnologia. É dividido em 9 níveis para indicar a evolução nos processos de
pesquisa, desenvolvimento, validação, produção e comercialização.

DeepTechs e HardTechs: startups e ecossistemas que desenvolvem soluções com alto nível de
complexidade, risco e envolvimento de pesquisas e testes para as regulamentações necessárias.

Hardscience: ou ciências "duras", é o agrupamento das ciências que se utilizam da observação
sistemática, experimentos complexos que envolvem pesquisas e testes para as regulamentações
necessárias.



Realização Execução


