CHAMADA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE IMERSÃO INTERNACIONAL DE EMPRESAS DO ECOSSISTEMA DE
EMPREENDEDORISMO DO PORTO DIGITAL NO PROGRAMA
DEEP DIVE SAN FRANCISCO
OBJETO DA CHAMADA
O Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD), em parceria com a Apex-Brasil e com o apoio da Secretaria de
Ciência, Tecnologia do Estado de Pernambuco (SECTEC) e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI), torna pública a abertura do processo seletivo do Programa Deep Dive San Francisco, que visa
selecionar empresas do Porto Digital para um processo de treinamento nacional e imersão internacional no
Vale do Silício, São Francisco – EUA.
Apresentação:
A estratégia de estímulo ao acesso a mercados internacionais do Porto Digital, busca promover o
ecossistema de empreendedorismo como um ambiente de classe mundial, capaz de gerar e atrair negócios
voltados para o segmento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) e Economia Criativa. Incentivar
a participação de empresas que fazem parte deste ecossistema em mercados globais é um elemento central
desta estratégia. Por esse motivo, o Núcleo de Gestão do Porto Digital elaborou um framework específico
para propiciar um amplo processo de imersão internacional para as empresas embarcadas no nosso
ecossistema. O Programa Deep Dive San Francisco será uma oportunidade única para empreendedores que
queiram participar de uma experiência de potencialização de seu negócio no mais sofisticado ambiente de
empresas inovadoras no mundo.
O Programa Deep Dive San Francisco:
Para facilitar com que as empresas e empreendedores embarcados no Porto Digital possam ter uma
experiência relevante ao participarem de um conjunto de atividades planejadas e orientadas aos seus
negócios e um convívio intenso no ambiente do Vale do Silício, o Núcleo de Gestão do Porto Digital formou
uma parceria com a Apex-Brasil e lança, no dia 24 de agosto de 2015, o programa Deep Dive San Francisco.
O programa será executado em cinco etapas:
1) 24/08/15 a 13/09/15 – INSCRIÇÃO: Inscrição por meio do link disponível no site do Porto Digital
(www.portodigital.org). A inscrição deverá ser realizada até 23h59min do dia 13/09/15;
2) 12/10/15 a 20/10/15 – QUALIFICAÇÃO: Com base no potencial de internacionalização demonstrado,
serão pré-selecionadas até 35 empresas, até o dia 12/10/15, que participarão, em Recife, de um
processo de sensibilização no dia 20/10/15;
3) 28/10/15 a 19/11/2015 – SELEÇÃO: As 20 empresas melhor avaliadas na sensibilização serão
convidadas para participar de um workshop nos dias 17 e 18/11/2015 em Recife, a partir do qual
haverá a indicação das 6 empresas selecionadas para a imersão e cuja divulgação ocorrerá no dia
19/11/2015;
4) 11/01/15 a 04/03/15 - IMERSÃO: As empresas selecionadas irão explorar oito semanas de atividades
de imersão no Vale do Silício, em São Francisco, Califórnia, nas instalações da Apex-Brasil, localizadas
em um dos mais reconhecidos espaços de coworking e aceleração da região (RocketSpace);
5) Março de 2016 – DISSEMINAÇÃO: Ao retornar, os participantes contemplados deverão compartilhar
essa experiência com a comunidade de empresas e empreendedores do ecossistema do Porto
Digital, em data a ser definida no mês de março de 2016, no intuito de disseminar o conhecimento
adquirido e despertar o interesse de outros empreendedores.

Condições para a Participação









Ser uma empresa embarcada(o) no ecossistema do Porto Digital (empresa residente, incubada ou
acelerada) ou ter participado/candidatado a um dos processos de incubação ou aceleração nos
últimos dois anos e não ter sido selecionado para participar do programa em questão.
Atuar no segmento de TICs ou Economia Criativa (jogos digitais, cine-vídeo-animação, música,
multimídia, design e fotografia).
Ao se inscrever, o participante estará automaticamente declarando que todas as informações
prestadas nas etapas do programa são verídicas, responsabilizando-se totalmente por seu conteúdo.
Cada participante pode se inscrever uma única vez e enviar apenas um (1) vídeo. Caso seja realizada
mais de uma (1) inscrição, será considerada apenas a primeira.
O vídeo deverá ser postado na íntegra no ato da inscrição, não sendo admitidas alterações ou
complementações posteriores à inscrição.
O vídeo deverá ficar disponível no YouTube (ou em plataforma de vídeo online que permita seu
download e contenha, por meio do sistema, a data e hora em que o vídeo foi postado) até o dia
12/10/2015, de forma a permitir a sua avaliação.
Após a conclusão da etapa 4, apresentar até o dia 11/12/15, passaporte brasileiro e visto
estadunidense com as vigências necessárias.

Processo de inscrição
Empresas que estejam vinculadas ao ecossistema do Porto Digital e que queiram participar do programa
Deep Dive San Francisco deverão responder ao questionário de inscrição Deep Dive San Francisco, disponível
em link disponível no site do Porto Digital (www.portodigital.org) no período de 24/08/15 a 13/09/15,
indicando link para vídeo disponibilizado em inglês no YouTube (ou em plataforma de vídeo online que
permita seu download e contenha, por meio do sistema, a data e hora em que o vídeo foi postado) com até
3:00 minutos de duração sobre o seu negócio, apresentado pelo empreendedor inscrito. O questionário e o
vídeo visam obter uma primeira avaliação quanto ao potencial de internacionalização da empresa e serão
utilizados como únicos critérios de avaliação para pré-seleção das empresas.
Processo de seleção
Somente as inscrições consideradas válidas passarão para a etapa de pré-seleção (Sensibilização e
Workshop), quando serão analisados aspectos operacionais da empresa e atitude do empreendedor. Nas
etapas 2 (Sensibilização) e 3 (Workshop), serão avaliadas um conjunto maior de elementos relacionados ao
empreendedor participante e ao negócio da empresa.
Serão considerados essenciais, portanto de maior peso, os seguintes aspectos relacionados ao
empreendedor: perfil do participante, atitude, conhecimento e domínio da língua inglesa.
Serão ainda considerados os seguintes aspectos relacionados à empresa: modelo de negócios, proposta de
valor, talentos e lideranças existentes, estratégias de acesso e aderência a mercados internacionais e
modelo organizacional.
Cronograma
1. 24/09/15 – Lançamento do Programa Deep Dive San Francisco.
2. 24/09/15 a 13/09/15 (23h59min) – Inscrição por meio de link disponível no site do Porto Digital
(www.portodigital.org), respondendo a todo o questionário e indicando o endereço do vídeo no
YouTube (ou em plataforma de vídeo online que permita seu download e contenha, por meio do
sistema, a data e hora em que o vídeo foi postado) em inglês de até 3:00 minutos de duração sobre
a empresa. O link do vídeo deverá ser enviado junto com o questionário sobre o potencial de
internacionalização da empresa.
3. 12/10/15 – Divulgação das 35 empresas pré-selecionadas que serão convidadas a participar de uma
ação de sensibilização no Porto Digital. As empresas deverão preparar uma apresentação em inglês,

4.
5.

6.
7.
8.
9.

em formato Power Point (PPT), contemplando a descrição do produto/serviço, tecnologias
associadas ao produto/serviço, problema que está resolvendo/oportunidade de negócio que se
busca e modelo de negócios em conformidade com as orientações a serem passadas pelos
organizadores.
20/10/15 – Participação das 35 empresas pré-selecionadas em uma sensibilização no Porto Digital.
28/10/15 - Divulgação da lista de até 20 empresas selecionadas para participar de um workshop de
capacitação de dois dias, em Recife, nos dias 17 e 18 de novembro. Estas empresas deverão produzir
um pitch com uso de PPT, em inglês, contendo detalhes sobre o negócio (tecnologia, produto e
mercado) que contemple claramente os objetivos propostos para participação no Programa.
17 e 18/11/15 – Realização de workshop de capacitação em Recife.
19/11/15 – Divulgação de até seis (6) empresas selecionadas para o programa de imersão
internacional.
11/01/16 a 04/03/03 - Imersão internacional no escritório da Apex-Brasil em São Francisco de até 6
empresas selecionadas com acesso a mentoria semanal e 4 workshops temáticos.
Março de 2016 - As empresas que participaram do processo de imersão internacional do Programa
Deep Dive San Francisco deverão disseminar e socializar as experiências vivenciadas por meio de
relato em evento que será promovido pelo Porto Digital e Apex-Brasil.

Benefícios
1. O seguinte benefício será ofertado pelo Programa às empresas pré-selecionadas na etapa 1:
 Relatório sobre o potencial de internacionalização da empresa.
2. Os seguintes benefícios são ofertados pelo Programa às empresas selecionadas na etapa 2:
 Um dia de sensibilização sobre inserção internacional e o Vale do Silício;
 Recomendações quanto ao potencial de internacionalização.
3. Os seguintes benefícios são ofertados pelo Programa às empresas selecionadas na etapa 3:
 Dois dias de treinamento, em Recife, sobre temas relacionados a acesso a mercados internacionais e
preparação para o processo de imersão;
 Avaliação da empresa sobre o potencial de internacionalização.
4. Os seguintes benefícios são ofertados pelo Programa às empresas selecionados na fase 4:
 Passagens aéreas Recife/San Francisco/Recife (oferecidas diretamente pelo Porto Digital);
 Catorze diárias no valor de R$ 420,00 (oferecidas diretamente pelo Porto Digital);
 Seguro viagem para até 14 dias no valor máximo de R$35,00/dia (oferecidas diretamente pelo Porto
Digital);
 Mentoria semanal de até duas (2) horas, no Vale do Silício, de especialista baseado no ambiente
local;
 Suporte e estação de trabalho no espaço de coworking utilizado pela Apex-Brasil em São Francisco; e
 Participação em workshops temáticos no Vale do Silício a cada duas semanas, preparados de acordo
com o perfil das empresas selecionadas e tratando de temas como, por exemplo: vendas,
networking, product development & IP, market context, positioning & pricing, entre outros.
Contrapartida e obrigações da empresa para participação no programa
•

•

Comprometimento em ficar imerso no Vale do Silício pelo período EXATO de imersão (8 semanas) e
agir com zelo, sob pena de ter que arcar com o custo dispendido pelo programa na alocação de
espaço, desenho de workshops, recursos logísticos e mentoria no período em que a empresa não
usufruir do serviço programado;
Cobrir gastos com sua acomodação, transporte, alimentação e seguro viagem durante a imersão (8
semanas), além daqueles providos pelo Porto Digital e descritos acima;

•
•

Apresentação de avaliação final do programa e relatório de viagem; e
Participação em evento de disseminação em Recife, após seu retorno da imersão, em data a ser
acordada pelo Porto Digital e Apex-Brasil.

Outras informações
1. Dúvidas ou detalhes sobre cada uma das etapas do programa Deep Dive San Francisco estará
disponível aos interessados que já estiverem inscritos e poderão ser obtidos entrando em contato
com a Apex-Brasil no seguinte e-mail: deepdive@apexbrasil.com.br.
2. A critério do Porto Digital, Apex-Brasil e parceiros, a presente Chamada poderá ser alterada em todo
ou em parte com o objetivo de dirimir dúvidas, sanar problemas ou preencher lacunas existentes.
Uma vez atualizada a nova versão da chamada será encaminhada a todas as pessoas que retiraram
este instrumento, bem como será publicado em destaque no site do Porto Digital.
3. Toda a comunicação será feita através dos e-mails indicados pelo empreendedor inscrito no
programa. O Porto Digital e a Apex-Brasil não se responsabilizam por falhas técnicas, filtros antispam e outros problemas eventuais que venham a impedir que a mensagem seja recebida. Em caso
de não haver retorno em tempo hábil, ou seja, manifestada a desistência da participação neste
processo seletivo, o Porto Digital e a Apex-Brasil poderão, a seu critério, convocar outro
empreendimento desde que esse tenha satisfeito as condições do processo seletivo.
4. O Porto Digital e a Apex-Brasil não assumem responsabilidade pela perda ou demora de
recebimento dos vídeos, nem por erros de transmissão eletrônica que provoquem a omissão,
interrupção, eliminação, falha, demora nas operações ou transmissão, roubo ou destruição ou
acesso não autorizado ou alterações no vídeo do participante, nem pelo mau funcionamento
técnico, de rede, de equipamentos telefônicos, eletrônicos, computadorizados, de hardware ou
software, nem por limitações de nenhum tipo ou transmissões incorretas ou falta de recepção de
informações de inscrição por parte dos organizadores devido a problemas técnicos ou
congestionamento de tráfego de Internet ou qualquer site ou combinação disso.
5. O Porto Digital e a Apex-Brasil não se responsabilizam por qualquer eventualidade que possa
acontecer aos selecionados durante a imersão em São Francisco, EUA.
6. O Porto Digital e a Apex-Brasil não arcarão com despesas para emissão de passaporte ou visto
estadunidense.

7. Se por qualquer motivo, não for possível executar o Programa Deep Dive San Francisco de acordo
com o planejado — inclusive devido a um vírus de computador, falsificação, intervenção não
autorizada (hacker), fraude, falhas técnicas ou outros motivos além do controle dos organizadores,
que corrompam ou afetem a administração, segurança, justiça, integridade ou conduta adequada do
Programa, o Porto Digital e a Apex–Brasil se reservarão o direito, a seu critério, de cancelar o
mesmo.
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