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Colocar em pratica sua ideia de startup e impulsionar seu
negócio, estimulando a criação de novos
empreendimentos em estágio inicial e também atender
empresas que já possuem produtos ou clientes, é para
qualquer pessoa física ou jurídica que tiver algum projeto
novador que se enquadre no perfil do programa.

O QUE É O PROGRAMA?

Mentorias individuais e coletivas com profissionais do
ecossistema empreendedor e de áreas estratégicas, que
ajudarão a preparar sua ideia de negócio para
ingressarem no mercado de forma sustentável.

QUEM FAZ?

O time de mentores do programa conta com nomes de
empresários locais e de outros estados, bem como do
Living Lab MS.

PARA QUEM É?

A seleção preza por ideias de negócios que resolvam
uma necessidade clara do mercado com olhar
inovador e alto potencial de crescimento. As ideias
podem ser iniciantes ou consolidadas, que já possuem
protótipo desenvolvido, iniciando a busca por clientes,
e com atuação em áreas variadas, como internet,
mobilidade e outros.

COMO FUNCIONA A SELEÇÃO?

O Living Lab MS abre uma chamada, com 15 vagas,  onde:
 

O empreendedor  inscreve sua ideia de negócio por
meio do formulário https://bit.ly/2lPUNzj ; 
Dia 4/10 das 8h às 12h - todos os inscritos devem
participar da dinâmica de introdução ao tema
aceleração, no living lab;
Dia 4/10 no período da tarde, todos presentes na
dinâmica da manha, agendarão entrevistas individuais;
15 ideias de negócios, serão selecionadas, mediante a
participação das três etapas (inscrição, dinâmica e
entrevista); 



ONDE E QUANDO ACONTECE:
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REGRAS DE PARTICIPAÇÃO:

Cada time precisa ter no mínimo 2 e no máximo 5
integrantes (composto por empresários, sócios e/ou
funcionários);
Será necessária a participação de ao menos 50% da
equipe no programa, sendo um integrante com 100% de
participação e disponibilidade no programa;
A não conclusão de um módulo interrompe a
participação da equipe no programa;
Cada empresa receberá um crédito econômico de
investimento do SEBRAE/MS de 5.000 LAB COINs,
créditos que serão usados no programa de imersão;
A utilização dos créditos do LAB COIN será informada na
primeira semana do programa, momento também em
que será apresentada toda a programação;
Ao final do programa, as equipes validadas apresentarão
o Pitch para nossos mentores. Os aprovados participam
de uma apresentação com investidores no Demo Day;

Todos os encontros e mentorias são presenciais e ocorrem na
sede do Living Lab MS, em Campo Grande/MS.
Os encontros e mentorias serão aplicadas de segunda a sexta,
nos períodos matutino, vespertino e noturno, com cronograma
divulgado na semana anterior de cada módulo;

 
Cronograma de datas:

Seleção das inscrições - 04 de Outubro; 
Semana 01: Problema e Ideação  - 07 a 11 de Outubro;
Semana 02: Solução e MVP - 14 a 18 de Outubro;
Semana 03: Modelo de Negócios e Finanças  - 21 a 25 de
Outubro;
Semana 04: Go to Market e Vendas - 28 a 02 de Novembro;
Semana 05: Pitch + Visão de Futuro - 4 a 8 de Novembro.

*Cronograma sujeito a alteração. 

COMO FUNCIONA O PROGRAMA?

Durante o período de 5 semanas, com um módulo por
semana onde o empreendedor e seu time participará
de uma série de mentorias individuais e coletivas. 
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Poderão participar pessoas físicas ou jurídicas, em
grupo de até 5 componentes (total de sócios e
funcionários), cujas propostas tenham como objetivo o
desenvolvimento de produtos ou serviços com emprego
de tecnologias inovadoras. 
 
OBS.: Os titulares dos empreendimentos selecionados,
firmarão termo de residencia do programa. 
 

QUEM PODE PARTICIPAR DO PROGRAMA?

QUANTO CUSTA A PARTICIPAÇÃO?

O programa é totalmente gratuito para as startups
selecionadas, mas exige sua participação devido ao
alto investimento por participante feito pelo
Sebrae/MS;

 
Por se tratar de um espaço colaborativo, no inicio do
programa sera solicitado uma lista de material. 

DATA DAS INSCRIÇÕES?

As inscrições podem ser realizadas até o dia 01 de
Outubro de 2019.

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Wi-Fi Gratuito e livre;
Residencia nas bancadas do living lab de seg a sexta,
enquanto durar o programa;
Networking;
Mentorias com profissionais validados pelo living lab;
Participação em eventos;

 

DATA DO INÍCIO E ENCERRAMENTO DO 9° FIVE WEEKS?

Início no dia 07 de Outubro de 2019
Término no dia 08 de Novembro de 2019

Por meio de um e-mail do living lab no dia 5/10,
informando se foi ou não selecionados;

 
A participação neste programa, não o impede em novas
participações de edições futuras do programa Five
Weeks, inclusive aquelas que não foram selecionadas
para o Early Stage.

COMO VOU SABER SE FUI SELECIONADO?
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QUAIS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO?

Ideia inovadora;
Dedicação a aceleração com permanência física no
Living Lab durante o programa;
Participar da dinâmica de 4 horas no dia 04/10;
Entrevista com a equipe do Living Lab no 04/10;
Disponibilidade de vaga.

Quando uma startup é aprovada pelo LIVING LAB MS, nós
usamos toda nossa experiência para alavancar o seu
projeto! 
 
Isso significa receber, entre outras coisas:
Sessões de mentorias presenciais e remotas com os
melhores profissionais do mercado local e nacional;
 
5 mil em LAB COIN (moeda do Living Lab) para utilização
em créditos do programa;
 
Maior visibilidade no ecossistema de inovação e mídia
que o living lab promove;
 
Apoio em marketing, vendas, questões jurídicas, finanças,
pessoas, gestão e estratégia e capacitação do time de
empreendedores da startup sobre o seu modelo e
business.

O QUE VOCÊ GANHA?

DÚVIDAS OU SUGESTÕES?

Entre em contato com a gente!
Whatsapp: (67) 9 9271-2687
E-mail: livinglabms@gmail.com


