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O que é uma Startup?

“Startups são empresas em 
fase inicial que desenvolvem 
produtos ou serviços 
inovadores, com potencial de 
rápido crescimento.”

ABStartups
abstartups.com.br

➢ Características
▪ Inovação
▪ Escalabilidade
▪ Repetibilidade
▪ Flexibilidade e
▪ Rapidez

Exemplos



O evento já foi realizado em mais de 100 países, e 
na região do Vale do Paraíba nas cidades de São 
José dos Campos, Taubaté e Lorena, e a primeira 
edição a ser realizada em Guaratinguetá/SP.

LEARN, 

NETWORK,  

STARTUP.

O STARTUP WEEKEND é um
programa de imersão que dura 54 horas
ao longo de um fim de semana de modo
que empreendedores, desenvolvedores,
designers e entusiastas se unem para
compartilhar ideias, formar equipes e
criar startups.

É uma rede global de líderes e
empreendedores de alto impacto em
uma missão para inspirar, educar e
capacitar indivíduos, equipes e
comunidades. Mais de 8.000 startups
foram criadas nos eventos já realizados.

Com início na noite de 6ª feira os
participantes experimentarão os altos e
baixos, as emoções e a pressão vividos
pelos integrantes de uma startup,
contando com o apoio de mentores na
maior parte do tempo.



A PARTE MAIS DIFÍCIL DE INICIAR UM NOVO NEGÓCIO É TIRAR A 

IDEIA DO PAPEL

CONECTE-SE com as 
pessoas que tem o 
ímpeto para 
construir algo novo.

Talentos diversos e 
enriquecedores são a 
parte mais 
importante de um 
Startup Weekend.

Você está pronto 
para conhecer o seu 
próximo 
(sócio)(amigo)(investi
dor) (mentor)?

DESCUBRA onde 
você se encontra na 
Jornada do 
Empreendedor.

Descubra recursos
disponíveis ao teu 
redor.

Saia sabendo quais 
são os próximos 
passos para uma 
jornada de sucesso.

APRENDA o que é 
realmente necessário 
para abrir uma 
empresa. 

Nenhum livro, painel, 
palestrante ou blog 
vai te ensinar o que 
você precisa saber. 

O único jeito de 
aprender é através 
da experiência de 
fazer acontecer.

COMECE
É tão simples: 
Startup Weekend é 
desenhado para que 
as pessoas comecem 
RÁPIDO. 

Os organizadores 
locais prepararão o 
local ideal para que 
você possa ser bem 
sucedido e aprenda o 
máximo possível em 
apenas 54 horas.

C D A C



Para Quem

Qualquer pessoa é bem vinda para expor a sua ideia de 
startup, são 120 vagas disponíveis para 

empreendedores, sejam newbies ou empreendedores 
seriais. Aberto a todos aqueles que querem tirar uma 

ideia do papel, jovens de todas as idades! 

Como

Mentores e 
especialistas auxiliarão 
na modelagem da 
ideia, no 
desenvolvimento do 
negócio e prepararão 
os participantes para 
apresentarem seus 
negócios criados, ao 
longo do final de 
semana, para uma 
banca de juízes que 
escolherão os 
melhores.

São formadas equipes em torno das melhores ideias 
(determinadas por votação) e a partir daí são 54 

horas de criação de modelos de negócios, 
programação, design e validação de mercado.

O fim de semana termina com a apresentação dos 
projetos a empreendedores de sucesso em uma nova 

oportunidade para receber feedback.

Todos deverão estar vinculados a um time, não 
teremos “times do eu sozinho”. Os times serão 

formados na 6ª feira e os integrantes trabalharão 
juntos durante todo o evento! 



O DESAFIO

Tem como valor central: o espírito de 
completa colaboração. 

Startup Weekend é projetado para 
ser a plataforma mais eficaz para o 

crescimento de novos negócios a 
partir do zero ao longo de um fim 

de semana.

Qualquer ideia de um negócio é
elegível (sejam ideias de negócios
lucrativos, com impacto social ou
sem fins lucrativos), porém, o
evento geralmente tem uma pegada
mais orientada para tecnologia.

Historicamente, 95% das ideias
estão baseadas em negócios móveis
ou baseados na web, e, em função
do curto espaço de tempo, mesmo
ideias “não baseadas na web”
devem ter um “entregável” baseada
em soluções web (um website, por
exemplo).



CRONOGRAMA

➢ 17:30 Credenciamento e 
Welcome Coffe

➢ 19:00 Abertura oficial

➢ 19:15 Palestra de 
Empreendedorismo

➢ 20:00 Apresentação das 
ideias

➢ 20:30 Formação das 
equipes

➢ 21:00 Workshop -
Modelagem de Negócios

➢ 22:00 Inicio dos trabalhos

➢ 23:55 Encerramento das 
atividades

25 DE MAIO 26 DE MAIO 27 DE MAIO

➢ 08:00 Coffe

➢ 09:00 Início dos trabalhos

➢ 10:00 Workshop – Marcas

➢ 12:00 Almoço

➢ 13:00 Mãos à obra

➢ 15:00 Workshop -
Mercado

➢ 16:00 Coffe – Descontraia

➢ 16:30 Mãos à obra

➢ 20:00 Pit stop – Jantar

➢ 21:00 Workshop – Pitches

➢ 22:00 Work all the time!!!

➢ 08:00 Coffe

➢ 09:00 Mãos à obra

➢ 10:00 Pré-Pitch

➢ 12:00 Almoço

➢ 13:00 Mãos à obra

➢ 14:00 Reta Final

➢ 17:00 Coffe Break

➢ 18:30 Apresentações 
Finais

➢ 20:00 Premiação e 
encerramento



MENTORES

Mentores ajudam a acelerar o 
crescimento dos negócios e 

auxiliam os empreendedores a 
fazer mais rápido.

Os “anjos da guarda” do processo e do
método, estarão sempre disponíveis no
ambiente durante a jornada.

Focado em deixar o processo mais fluído
e consciente possível, não é jogo de
certo ou errado, mas facilitar que a
criatividade e o engajamento dos times
estejam sempre em alta apoiando-os a
superarem as dificuldades que tiverem
na jornada compartilhando suas
experiências e conhecimentos.

Serão convidados profissionais do
mercado para comporem essa equipe de
aproximadamente 12 pessoas.



Infraestrutura

O evento será realizado nas instalações da Faculdade de Tecnologia de
Guaratinguetá – FATEC Guaratinguetá, onde os participantes terão acesso a
ambientes com toda infraestrutura para o desenvolvimento de seus projetos
e contarão com:

• Auditório com disponibilidade para 300 lugares
• Salas para desenvolvimento (formatadas para metodologias ativas)
• Acesso a Internet
• Alimentação
• Possibilidade de estadia (consulte-nos)

... E toda a energia de nossa equipe organizadora.



PATROCINADORES
Já são mais de 2000 edições do 
Startup Weekend realizadas em 

mais de 100 países.

Associar uma marca a um evento 
que promove a colaboração e a 

inovação no mundo é uma 
oportunidade única.

Aproveite a visibilidade do evento, 
parcerias com meios de 

comunicação, comunidade e a 
mídia digital agregada para 

amplificar a sua mensagem. 

AJUDE A ACELERAR O 
ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR 
REGIONAL

De exposição da marca, testar uma nova 
tecnologia ou apoiar uma comunidade 
empresarial local, o Startup Weekend dá 
às empresas em primeira mão a 
descoberta, experiência e interação com 
um grupo único de empreendedores 
apaixonados, mentores, fabricantes do 
mundo e trend makers.



PATROCINADORES

Associe a sua marca a marcas mundiais em um evento de
sucesso, com a participação de um público diferenciado e
possibilidade de visualização impulsionada.



PREMIAÇÃO

SERÁ DEFINIDA PELA 

ORGANIZAÇÃO E 

PATROCINADORES. 

Wait, 
good things are

coming!!!



EQUIPE ORGANIZADORA

Um evento 

realizado pelas 

pessoas.

A equipe organizadora é formada
por 8 membros, cujas funções
variam entre logística, marketing e
divulgação, financeiro e compras,
relacionamento com patrocinadores
e comercial e gestão do evento.
A diversidade é incentivada bem
como a equidade entre os
interessados. Voluntários também
são bem vindos. A única exigência é
dedicação para oferecermos a
melhor experiência para os
participantes do SW Guaratinguetá.



EQUIPE ORGANIZADORA


