CHAMADA

CIDADE CONECTADA
APRESENTAÇÃO
O CORREIO e a Prefeitura de Salvador lançam a Chamada Cidade Conectada,
que tem o objetivo de selecionar projetos de base tecnológica que se
proponham a melhorar a conexão entre cidadãos, poder publico e veículos
de comunicação de forma eficiente e transparente.

ATORES ENVOLVIDOS
CORREIO
Empresa parte do grupo empresarial Rede Bahia, responsável pelo jornal de
referência do Estado, sendo referência no segmento de mídia impressa.
Fundado há 30 anos, desde 27 de agosto de 2008 passou a apresentar os
conceitos mais modernos do jornalismo mundial. O CORREIO atua ainda com
o mesmo rigor editorial em sua plataforma digital, no site
www.correio24horas.com.br, trazendo complementos de matérias,
conteúdo atualizado em tempo real, reportagens exclusivas, blogs e uma
plataforma multimídia em sinergia com os conteúdos do jornal impresso. A
inovação está no DNA do CORREIO e a companhia tem como estratégia
investir no fomento da sinergia com o ecossistema de inovação.
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALVADOR
A Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação – SECIS surge em 2012 com
uma proposta inovadora, que acompanha os principais debates públicos a
cerca das mudanças sociais necessárias para uma melhor qualidade de vida.
As ações vão muito além do cuidado com o meio ambiente. O conceito de
CIDADE SUSTENTÁVEL reconhece que a cidade precisa atender aos objetivos
SOCIAIS, AMBIENTAIS, POLÍTICOS e CULTURAIS, bem como aos objetivos
econômicos e físicos de seus cidadãos.
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Seguindo estes preceitos, a Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação –
SECIS tem como missão “Ser o principal instrumento de concepção,
execução e promoção das políticas de desenvolvimento sustentável do
município de Salvador, de forma COOPERATIVA e DINÂMICA, rumo a um
melhor padrão de qualidade de vida para os soteropolitanos”.
SENAI CIMATEC
O SENAI CIMATEC - Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia é um dos
mais avançados centros de educação, tecnologia e inovação do país,
integrando um Centro Universitário, um Centro Tecnológico e uma Escola
Técnica de forma sinérgica. Situado na cidade de Salvador, o CIMATEC abriga
3 Institutos SENAI de Inovação, 6 Institutos SENAI de Tecnologia , além de
dezenas de outras competências que atuam de forma integrada para
atender
às
demandas
da
indústria.
Conheça
mais
em
www.senaicimatec.com.br.

PÚBLICO ALVO
Buscamos empreendedoras e empreendedores de todo o Brasil que
ofereçam soluções inovadoras ao tema proposto. Serão aceitos projetos em
fase de ideação ou prototipação.
São elegíveis Startups de base tecnológica, Micro ou Pequena empresa,
incluindo também Micro Empreendedor Individual (MEI), com CNPJ ativo, de
qualquer atividade econômica, possuindo ou não CNAE primário industrial,
desde que apresente competência tecnológica para solucionar o desafio
lançado através da Chamada Cidade Conectada.
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CONHEÇA A CHAMADA
Uma Cidade Conectada é aquela capaz de adotar e promover uma série de
práticas e ações eficientes com foco na melhoria dos canais de comunicação
dos cidadãos com o poder público e veículos de comunicação, bem como
tornar eficiente a disponibilidade de informações relevantes e ampliação da
conectividade. Esta chamada tem como objetivo permitir que as empresas
selecionadas realizem uma prova de conceito de projetos que contribuam
para tornar a cidade de Salvador uma referência nacional em conectividade,
comunicação e transparência entre cidadãos e poder público.
Considerando a ampla expertise do CORREIO em comunicação impressa e
digital, bem como a diretriz estratégica da Prefeitura em apoiar o
desenvolvimento de novas tecnologias, foi concebida a presente chamada.
Os projetos selecionados receberão apoio para o desenvolvimento de uma
prova de conceito, passando por processos de validação, prototipação e
teste. O presente desafio visa o fomento ao desenvolvimento de tecnologias
de hardware e/ou software para os diferentes atores da cadeia de valor em
questão.
Foram selecionados temas para que as empresas proponham soluções
inovadoras e disruptivas. São eles:

• Conectividade
Soluções inovadoras que promovam o aumento de conectividade na
cidade, podendo ampliar o acesso à rede e/ou fomentar a relação entre
cidadãos e equipamentos inteligentes, gerando informações de
relevância para a gestão pública.
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• Transparência
Soluções que promovam a visibilidade de Dados Públicos abertos, bem
como a acessibilidade à informações sobre ações e projetos que estão
sendo realizados na cidade e outros dados de relevância ao cidadão, de
modo conectado a veículos de comunicação de grande audiência,
promovendo a transparência dos entes públicos e informação ao
cidadão.

• Engajamento do cidadão
Soluções que deem a oportunidade para os cidadãos se engajarem com a
gestão municipal local e comunicarem solicitações, fornecerem feedback
ou relatarem falhas em empresas de utilidade pública ou na
infraestrutura. As soluções podem ainda viabilizar interatividade, de
modo a gerar uma teia de informações de grande valor para a sociedade.
Dúvidas e esclarecimentos sobre as áreas de interesse poderão ser
tiradas em eventos presenciais e virtuais que serão realizados durante o
período de inscrições.
Serão selecionados até 05 (cinco) projetos, conforme definições do
regulamento do Edital de Inovação para Indústria. Cada projeto terá a
duração máxima de 12 meses e contará com um investimento de até R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cuja distribuição está descrita
no item “Financiamento”. A execução dos projetos será realizada em
Salvador-BA e as startups deverão designar pelo menos um
representante local.
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CALENDÁRIO

Inscrição online

11/03/2019 até 16/05/2019

Enquadramento

20/05/2019 até 28/05/2019

FASE 1
Entrevistas

FASE 2

FASE 3

FASE 4

03 a 07/06/2019

Resultado da Fase 1*

11/06/2019

Webinar de Orientação

14/06/2019

Desenvolvimento do
Plano de Projeto

15 a 26/06/2019

Pitch (Defesa final) –
Presencial**

27 e 28/06/2019

Resultado Fase 2***

04/07/2019

Formalização do Acordo

06 a 26/07/2019

Validação, Refinamento e
Detalhamento do Projeto

Agosto a novembro de 2019

Desenvolvimento do
protótipo

Dezembro de 2019 a maio de
2020

Testes

Maio a agosto de 2020

*O resultado da Fase 1 será realizado por e-mail.
**O resultado da Fase 2 será divulgado no site oficial do Edital de Inovação para Indústria e por e-mail.
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FASE 1
Nesta etapa, os interessados em participar do desafio deverão se inscrever
através da Plataforma do Edital de Inovação para a Indústria
(http://plataforma.editaldeinovacao.com.br/), preenchendo os requisitos
abaixo e submetendo para avaliação:
Resumo
Nome da ideia, descrição curta da ideia (até 100 caracteres), cidade e
estado onde a ideia será desenvolvida
Sobre a Startup
Nome da empresa, telefone, e-mail, CNPJ da empresa, área, porte, quais
são os principais produtos e/ou serviços da empresa? (Em caso de empresa
já operando), Quais são os diferenciais tecnológicos e competitivos da
empresa? (Em caso de empresa já operando)
Sobre a Ideia
- Nome da Ideia
- Descrição detalhada sobre a ideia (até 1200 caracteres)
- Qual problema você está solucionando?
- Diferenciais competitivos?
- Como ela funciona ou funcionará?
- Em qual área sua ideia pode ser aplicada? (até1200 caracteres)
- Qual o estágio de desenvolvimento da ideia apresentada? Ex: Estágio
ideação, protótipo, protótipo testado, solução pronta para
comercialização
- Quais os desafios tecnológicos da empresa?
- O que você espera do SENAI e SEBRAE neste projeto?
- Quem são os membros da equipe e qual a competência de cada um?
Incluir formação, experiências profissionais e/ou pessoais relevantes para
o desenvolvimento deste projeto.
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Vídeo “Elevator Pitch” (de até 05 minutos)
Tópicos a serem abordados:
- O Problema que a ideia resolver
- Qual é a Proposta de Valor e os seus potenciais clientes
- Detalhar a solução proposta
- Apresentar Equipe/Empreendedor
- Quais os desafios (comerciais e tecnológicos) da ideia e como os recursos
e instituições envolvidas poderão contribuir.
Canvas de Proposta de Valor
Explicitar o conhecimento acerca do problema sob a perspectiva do
cliente. Utilize o template disponível em:
https://www.inovativabrasil.com.br/canvas-proposta-de-valor/
Serão avaliadas apenas as propostas que preencherem todos os campos
obrigatórios do formulário de inscrição e que enviem toda a
documentação exigida. Será avaliado ainda se a proposta é compatível
com o desafio temático, se tem aplicação e se sua proposta de valor está
bem definida.
Será aceita apenas uma ideia por Startup.
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Mediante resultado da avaliação, as startups serão convocadas para
entrevistas com intuito de aprofundar o entendimento dos projetos
propostos de acordo com os critérios de avaliação explicitados abaixo.

Critérios de Avaliação
• Problema: demonstrou conhecimento acerca de um problema relevante e
aderente aos atores envolvidos no Edital.
• Cliente: foi apresentado conhecimento/entendimento sobre os potenciais
segmentos de clientes e suas especificidades.
• Proposta de Valor: os benefícios da solução estão bem definidos e são
relevantes para os atores envolvidos.
• Diferenciais competitivos: foram apresentados diferencial(is) relevante(s)
frente a seus concorrentes diretos e indiretos, com potencial de
escalabilidade do modelo de negócio.
• Desafio Tecnológico ou metodológico: apresentou clareza sobre os desafios
tecnológicos e/ou metodológicos do projeto e são relevantes para os
atores envolvidos na chamada.
• Escopo: os desafios tecnológicos e comerciais apresentados são
adequados a prova de conceito e aos recursos do edital.
• Empreendedor/Equipe: o empreendedor e/ou a equipe apresentaram
competências, habilidades e experiências gerenciais e técnicas para o
desenvolvimento do projeto.
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FASE 2
•

•

Plano de Projeto: Mediante resultado da avaliação na FASE 2, as startups
irão detalhar o Plano de Projeto em conjunto com especialistas do SENAI
CIMATEC e orientação de representantes das Instituições Âncora, com o
intuito de alinhar o entendimento acerca do projeto.
Pitch: Em seguida, as startups farão um pitch para apresentar o conteúdo
produzido à banca avaliadora, que irá deliberar sobre a aprovação do
projeto.

FASE 3
•

Formalização do acordo: Mediante resultado da avaliação na FASE 2, será
realizado o processo de formalização do acordo de cooperação entre as
partes envolvidas, no qual serão definidas as condições contratuais,
coleta de documentação necessária e assinatura dos instrumentos
jurídicos.

FASE 4
• Validação, Refinamento e Detalhamento do Projeto: Dado o início do
projeto, será conduzido um processo estruturado para verificar se as
premissas inicialmente adotadas atendem às necessidades do mercado.
Estas informações serão refinadas e traduzidas em requisitos para a etapa
de desenvolvimento.
• Desenvolvimento do protótipo: o protótipo será desenvolvido pela startup
com o apoio da equipe de especialistas do SENAI CIMATEC, conforme
plano de trabalho estabelecido e validado na etapa anterior.
Paralelamente, será feita a elaboração e validação do Plano de Testes.
• Testes: os protótipos desenvolvidos serão testados em ambiente relevante
de acordo com o alinhamento prévio realizado junto às Instituições
Âncora. O desempenho dos testes será mensurado conforme métricas
pré-estabelecidas para verificar o sucesso de implantação da solução.
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FINANCIAMENTO
As empresas selecionadas poderão desenvolver projetos com custo de
financiamento de até R$ 150.000,00 dos quais R$ 50.000,00 serão aportados
na startup por meio de bolsas e R$ 100.000,00 serão disponibilizado em
formato de horas técnicas de especialistas e uso de infraestrutura do SENAI
CIMATEC, entre outros. A startup irá arcar com uma contrapartida nãofinanceira de 10% do valor recebido.
Durante a execução, os projetos serão avaliados periodicamente por um
comitê. Os projetos somente avançarão mediante parecer positivo sobre o
desempenho apresentado. O recurso financeiro será disponibilizado
mediante o avanço dos projetos nas fases do desafio.

REGRAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PARTICIPAÇÃO
As regras de participação das Instituições Âncora e SENAI serão avaliadas
caso a caso e serão detalhadas em momento posterior, anteriormente à
assinatura do Termo de Cooperação Técnica (ACT). Conforme o grau de
inovação das soluções propostas pelas startups, da contribuição dada pelas
outras Partes, será negociado e formalizado em momento e instrumento
contratual oportuno, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual
relativos à solução apresentada, a participação societária na startups, o
recebimento de percentual de royalties sobre a comercialização da solução,
bem como seu direito de uso da solução, com a devida remuneração para as
startups, se assim lhe for conveniente.
O SEBRAE irá reverter, em benefício da MPE ou MEI, os direitos de
propriedade intelectual proporcionais aos recursos aportados pela
instituição nos projetos.

