ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA
INCUBAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO:

Razão Social da Empresa*:

Nome Fantasia*:

Área de Atuação:

CNPJ*:

Nome do (s) Contato (s):

Telefone (s):

Endereço Completo para Correspondência:

E-mail:

Principais Produtos:

Data/Assinatura (s):

*Somente preencher em casos em que já tiver criada a Empresa.
Obs: Campo E-mail é de preenchimento obrigatório.

DESCRIÇÃO:
1.

EMPREENDIMENTO A SER DESENVOLVIDO.

1.1. Resumir o projeto que se pretende desenvolver de forma que possa ser publicado,
caso seja selecionado. (Limite do texto: 1.000 caracteres – espaços não são contados).
1.2. Breve histórico do empreendimento. Detalhar a origem do empreendimento.
(Limite do texto: 2.000 caracteres – espaços não são contados).
2.

ASPECTOS TECNOLÓGICOS. (Responda as questões a seguir com textos de até 500
caracteres – espaços não são contados).

2.1. Descreva as tecnologias a serem utilizadas ou desenvolvidas.
2.2. Descreva as principais inovações e explique a relevância do projeto dado o estado
da arte (pesquisas e aplicações atuais disponíveis no mercado).
3.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS.

3.1. Quais a competências técnicas necessárias para desenvolver o projeto? (Indicar
quais competências que a equipe já domina e quais terão que buscar através de parcerias).

3.2. Quais dessas competências técnicas (atuais e futuras) constituem seus
diferenciais?
4. PRODUTOS. (Caso exista mais de um produto, responda as questões a seguir para cada um
deles. Texto de até 500 caracteres – espaços não são contados).

4.1. Descreva resumidamente o processo produtivo (principais insumos, etapas,
prazos e recursos) que será utilizado na empresa para produzir em escala e prover
o produto aos clientes. Se necessário, ilustre com um fluxograma em anexo a este
documento. Diga quais são os resíduos (sólidos, líquido ou gás) e em etapas serão
gerados (indique pelo fluxograma) e se esses resíduos podem ser reutilizados ou
reciclados.
4.2.Caso exista mais de um produto, identifique suas interdependências e sinergias
quanto aos aspectos de produção, comercialização e utilização no cliente.
5. MERCADO. (Responda as questões a seguir com textos de não mais que 500 caracteres cada
um – espaços não são contados).

5.1. Descreva em quais mercados atua ou pretende atuar (comente sobre as principais
ameaças e oportunidades).
5.2.Comente sobre seus potenciais clientes.
5.3. Quais os contatos que possui no mercado para a venda dos produtos / serviços a
serem desenvolvidos?
5.4.Como pretende abordar o mercado dos produtos / serviços a serem desenvolvidos?
5.5.Quais são as suas previsões de receita e despesas (próximos 36 meses)?
(Apresente por meio de tabelas e/ou gráficos. Se tiver mais de um produto /
serviço, procure detalhar para cada um).
6. RECURSOS HUMANOS.
6.1. Funções e Atribuições (incluir empreendedores e principais colaboradores).
6.2. Formação e Experiência (incluir empreendedores e principais colaboradores).
7. RECURSOS
FÍSICOS
NECESSÁRIOS
DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO.

DURANTE

O

7.1. Espaço físico e imobiliário.
7.2. Equipamentos (inclui TI).
7.3.Serviços (TI, Comunicação, Outros).
8. RECURSOS
FINANCEIROS
EMPREENDIMENTO.
Capital/Recursos
Capital/Recursos disponíveis
para o desenvolvimento dos
produtos/serviços.

PARA

Fonte*

OPERAÇÃO

DO

Montante

Capital/Recursos disponíveis
para o pagamento de
despesas fixas necessárias
para a manutenção do
empreendimento, enquanto
não tiver receitas próprias.
* Própria ou de terceiros (FAPESP, FINEP, BNDES, CNPq, etc).

9. IDENTIFICAÇÃO DP RESPONDENTE.
Este item pode ser substituído pelos currículos dos sócios, anexos a este
documento, desde que contenham no mínimo as informações requeridas abaixo.
Nome(s):

Telefone(s):

DADOS SOBRE OS EMPREENDEDORES
(Para cada um dos sócios)

9.1. Nome Completo.
9.2. Data de Nascimento.
9.3. Naturalidade.
9.4. Nacionalidade.
9.5. Sexo:

Masc. (

)

9.6. Endereço Residencial.
9.7. Telefone Residencial.
9.8. Telefone Celular.
9.9. E-mail.

Fem. (

).

E-mail(s):

FORMAÇÃO

9.10. Pós-Graduação.
9.11. Graduação (Escola, Curso, Ano, Título).
9.12. Resuma sua experiência profissional, destacando cargos ocupados, principais
funções desempenhadas e méritos alcançados (Texto de até 500 caracteres – espaços
não são contados).

9.13. Como tomou conhecimento do Edital e do Centro de Inovação Tecnológico de
Jundiaí?
9.14. Quais as atividades extraescolares e extraprofissional você exerceu nos
últimos anos que poderia destacar?
9.15. Cite sua participação em trabalhos do tipo: monografias, memorandos
técnicos, teses, projetos de produtos e pesquisas.
9.16. Por que você decidiu empreender?

DATA:

ASSINATURA:

