Regulamento Fast Dating SABEMI
O que é
O Fast Dating SABEMI é um evento onde diretores do Grupo SABEMI receberão
representantes de startups para uma breve apresentação com a proposta de serviços e/ou
produtos inovadores oferecidos por sua empresa.
A proposta do evento é aproximar o Grupo SABEMI de startups que possam se tornar
fornecedores estratégicos em soluções inovadoras. Nestes moldes, o Grupo SABEMI busca
ser um cliente, e não um investidor ou sócio.

Apresentação
Cada apresentação terá duração de 10 minutos, no total. Deste tempo, 6 minutos são
exclusivos para a apresentação da proposta da startup. Os outros 4 minutos poderão ser
utilizados pelos diretores para realização de perguntas aos representantes das startups.
As propostas das startups serão avaliadas pela apresentação oral realizada por seu
representante, podendo ser acompanhada de slides - que devem ser enviados,
previamente, para a organização do evento. No entanto, nenhum material será requerido
pelos diretores durante a apresentação.
Após cada apresentação, os diretores da SABEMI darão seu parecer sobre a proposta.
Serão possíveis apenas 3 pareceres distintos:
● Sim: os diretores gostaram da proposta apresentada e a startup será convidada para
uma nova conversa

●

●

Talvez: os diretores têm dúvidas a respeito de determinados pontos da proposta
apresentada e precisam de mais tempo para debater. A startup será comunicada,
em breve, sobre o parecer definitivo da diretoria.
Não: infelizmente, os diretores acreditam que a proposta não se encaixa no cenário
atual do Grupo SABEMI.

Foco
O objetivo do Fast Dating SABEMI é proporcionar um momento para que startups
apresentem suas propostas de inovação, sempre respeitando os temas definidos para o
evento e, acima de tudo, oferecendo relevância para desafios de negócio nos segmentos de
atuação do Grupo SABEMI.
Os 3 temas propostos para o Fast Dating SABEMI são:
● Processamento e validação de documentos,
● Vendas
● Áreas de apoio (RH, tecnologia, finanças, jurídico, segurança, etc)
O Grupo SABEMI possui atuação em 4 segmentos:
● Seguros
● Previdência
● Tecnologia da informação
● Serviços financeiros

Seleção
O Fast Dating SABEMI prevê a análise de 8 propostas por evento. Estas propostas serão
selecionadas dentre aquelas inscritas através de formulário online, que será aberto ao
público em geral e divulgado no site www.fastdatingsabemi.com.br.
O Grupo SABEMI fará uma pré-análise das propostas inscritas para cada cidade e, dentre
estas, selecionará 8 (oito), que serão convidadas para a apresentação aos diretores.
Todas as startups inscritas receberão mensagem por e-mail comunicando se foram ou não
selecionadas.

Dos locais
O Fast Dating SABEMI será realizado em 3 cidades: São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e
Porto Alegre (RS).
Para cada cidade haverá data, local e horários específicos, os quais serão divulgados no
website www.fastdatingsabemi.com.br. A mensagem de confirmação que será enviada por

e-mail a todas as startups selecionadas também conterá estas informações referentes à
realização do evento.
O Grupo SABEMI se reserva o direito de mudar as datas, os locais e horários dos eventos,
se necessário. Nestes casos, todas as startups inscritas receberão uma mensagem por
e-mail comunicando das alterações realizadas.

Sigilo
Todas as propostas apresentadas pelos representantes de startups poderão ser discutidas,
posteriormente, entre a diretoria da SABEMI. Desta forma, a SABEMI se compromete com a
discrição no compartilhamento das informações apresentadas pelos representantes das
startups, mas não garante o sigilo absoluto acerca destas informações.

Compromisso
O Grupo SABEMI se compromete a analisar, de forma séria e profissional, todas as
propostas apresentadas durante o Fast Dating SABEMI. A apresentação das propostas
pelos representantes das startups não garante, de forma alguma, a sua adoção pelo Grupo
SABEMI, e nem caracteriza compromisso, em qualquer esfera, entre a startup e o Grupo
SABEMI.
A eventual adoção de produtos ou serviços de alguma startup participante será delimitada e
regida por contrato específico, em momento posterior aos eventos do Fast Dating SABEMI.

Resultados
Logo ao final das suas apresentações, as startups já serão comunicadas da escolha dos
diretores.
Aquelas startups que receberem um ‘Talvez’ voltarão a ser contatadas pelo Grupo SABEMI
para comunicação final sobre a decisão dos diretores.

Ainda que não sejam sigilosos, os resultados das escolhas dos diretores não serão,
obrigatoriamente, publicados no website do evento.

