
Formulário para acompanhamento de projeto

Título do Projeto: Deve representar de forma objetiva a ideia que pretende desenvolver para criar 
um negocio - uma startup.

Frase: Descreva em uma frase o negócio que deseja desenvolver (máximo de 100 caracteres) 
 

Origem:

Eixo:

O problema: Qual problema buscam resolver para a sociedade? Indique o grau de alinhamento com demandas reais de 
mercado. Como esse problema é resolvido hoje em dia? (máximo de 500 caracteres) 

 

A solução: De que forma se pretende solucionar esse problema? O que há de novo nessa solução? Por que você decidiu 
focar nessa solução? Qual o membro que tem expertise nessa área? (máximo de 500 caracteres) 

  

 

O mercado: Quais são os potenciais usuários ou clientes do seu negócio? Qual é o tamanho do mercado que você busca 
atingir com a criação de um negócio a partir do seu projeto? (máximo de 500 caracteres) 

  

Integrantes(s) E-mail Categoria Unidade Repr.



Formulário para acompanhamento de projeto

Link do SEBRAE CANVAS: No link www.sebraecanvas.com, clique em compartilhar no Facebook e copie somente o trecho indicado

Link do PITCH no Youtube

Os concorrentes: Quem são seus potenciais concorrentes, e/ou quem pode se tornar seu concorrente ao longo do 
desenvolvimento no seu modelo de negócio? (máximo de 500 caracteres) 

  

  

 

Modelo de Receita: Como você pretende fazer chegar seu produto ou serviço aos usuários? Como você vai ganhar dinheiro 
com a sua startup? (máximo de 500 caracteres) 

 

Nome:

Dados do Mentor:

E-mail:

Prof. Fred Barbosa | Núcleo de Inovação | ETEC de Registro

Atenção! Ao finalizar o preenchimento, envie este formulário no e-mail  
frederico.muniz@etec.sp.gov.br. Ao receber as correções, discuta as modificações 

solicitadas com o seu mentor, corrija e reenvie novamente no mesmo e-mail.
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