
Realização



| Vista da pousada Vila Itaqui. Piauí.

calendar-check Dia 31 de agosto, Auditório do SENAC, no novo 
complexo da Fecomércio, em Parnaíba
O Piauí passa a se destacar no cenário regional, ao 
abraçar a cultura de inovação tecnológica. Incentivamos 
o aprimoramento e alocação do capital humano, deixando
no passado uma longa tradição: o êxodo de grandes
profissionais que precisavam se dirigir a outros estados
em busca de oportunidades. Hoje, muitas empresas
encontram no território piauiense as condições ideais
para o desenvolvimento de ideias, ao tempo em que
nosso ecossistema se organiza, desenvolvendo cases de
sucesso com expressão nacional.

Nesse contexto, um estado que antes baseava sua 
riqueza no fluxo agropecuário, possui como alternativa 
a possibilidade de enveredar na indústria criativa. 
Comprovadamente, empresários que conhecem nossos 
potenciais, saem convencidos e passam a investir em 
empresas e a fomentar a inovação. Além da capital 
Teresina, Parnaíba, cidade com forte perfil universitário e 
berço da TRON Ensino de Robótica, mostra-se altamente 
organizada para recepcionar, amadurecer e explorar 
essas novas ideias. Ademais, a cidade possui clima 
agradável e ocupa uma região geográfica privilegiada 
entre os estados do Ceará e Maranhão.



O primeiro StarTRON promove a interação entre 
investidores e ideias criativas locais, com potencial de 
expansão imediata, colocando a TRON e Federação do 
Comércio do Piauí,  como protagonistas do ecossistema, 
sendo  a TRON uma das startups locais que se destaca 
nacionalmente e a Federação do Comércio um agente 
catalisador do desenvolvendo. Nosso objetivo é atrair 
investidores pioneiros para o nosso cenário em franco 
avanço, oportunizando a expansão de startups inovadoras. 
De empresários para empresários, apostamos em uma 
relação clara de oportunidades fundadas em estudos e 
análises de mercado para construção de uma relação 
mútua de sucesso.

O que é o StarTRON?

O StarTRON é uma rodada de startups, evento dentro da 
convenção nacional da TRON, que oportuniza a interação 
entre investidores e startups locais.

Objetivos do Evento

Desenvolver o ecossistema local por meio da criação 
de oportunidades, apresentando investidores a bons 
negócios inspirados na TRON Ensino de Robótica como 
âncora e protagonista.



Como funcionará?

As startups interessadas deverão satisfazer aos 
seguintes critérios:

1- Ter a operação do negócio já iniciada, pois o foco é
investimento em organização e expansão e não para o
desenvolvimento inicial. Em casos de negócios que não
estejam 100% formalizados, deve existir pelo menos o
mínimo produto viável para demonstração;
2- Deve pertencer ao estado do Piauí e ser capaz de
estruturar-se para o desenvolvimento com sede na cidade
Parnaíba, sendo acompanhada por mentores do StarTRON;
3- O negócio deve se encaixar na categoria de startup
(repetível e escalável);
4- O negócio deve ter como prioridade o conceito inovador;
5- Os interessados devem enviar um e-mail para futuro@
tron-edu.com até dia 23 de agosto com assunto (Inscrição
Primeiro StarTRON), contendo a seguinte organização no
corpo do e-mail:

A- Apresentação da Startup, incluindo o máximo de
dados formais, inclusive os membros do time;
B- Segmento de Mercado;
C- Diferenciais de Mercado:

i- Conceitual;
ii- Técnico.

Os resultados da seleção e cronograma das 
apresentações serão divulgados no dia 26 de agosto.

6 - As startups selecionadas apresentarão pitchs de 10 
minutos.



Quem estará presente?

Estarão presentes vários investidores de diferentes áreas 
e regiões do País (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, 
Goiânia, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo, Ceará, 
Maranhão, Acre e Piauí) todos declaradamente com 
potencial de investimento e interesse em aportar recursos e 
concretizar parcerias para o desenvolvimentos de startups 
locais na região de Parnaíba, com mentoria da StarTRON. 
Além de convidados externos, também estarão presentes 
investidores locais com as mesmas propriedades dos 
demais. Dentre os investidores, teremos a presença de um 
Banco Privado e algumas empresas de apoio nos setores: 
gráfico, jurídico, financeiro e contábil.

Como funcionarão os investimentos?

Todos os investidores receberão um descritivo para análise 
conforme as startups se apresentam e poderão fazer 
perguntas no final de cada apresentação, direcionando 
interesse ou marcando reuniões posteriores para maior 
exploração. Ao final do evento, teremos um coquetel 
interativo. A equipe do StarTRON ficará responsável de 
mediar e acompanhar as interações, organizando assim 
todos os fluxos. 



Quanto será investido?

De acordo com alguns levantamentos feitos, estima-se que 
será feito pelo menos um montante de três milhões de reais 
em investimentos nas startups, isso não inclui outras formas 
de investimentos como serviços e acompanhamentos.

Também quero investir

Envie um e-mail para futuro@tron-edu.com e se apresente 
como investidor para iniciarmos uma relação.

Detalhes do Evento

O evento será aberto, porém requer inscrição pelo site  
tron-edu.com para elaboração de certificado de 
participação.

A seguir, programação do evento.



clock 14h - Abertura Apresentação cultural:

1- Ana Karoline (Vioino Solo) - Lullaby of Resembol / Akira
Senju.
2- João Marcus (Violino Solo) - Feira de Mangaio / Clara
Nunes
3- Lucas Emanoel ( Canto - Buriti dos Lopes ) - Oh Happy
Day / Edwin Hawkin.

Mensagem de Boas-Vindas (Gildário Lima, CEO TRON 
Ensino de Robótica)

clock 14h30 - Palestra Magna por Heloísa Menezes
Tema: A dinâmica do empreendedorismo inovador

Mediadora Heloisa Menezes: Economista pela PUC-
MG, mestre em Ciências em Desenvolvimento Agrícola 
pela UFRRJ. Ocupou cargos como presidente-interina 
e diretora - técnica do Sebrae Nacional, Secretaria de 
Desenvolvimento da Produção do MDIC ( Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior); diretora 
de Relações Institucionais da CNI (Confederação Nacional 
da Indústria), superintendente do IEL MG ( Instituto 
Euvaldo Lodi). Já foi conselheira da USIMINAS, AES 
Eletropaulo, FINAME/BNDES, além de várias entidades 
ligadas ao sistema nacional da inovação. Dedicou-se 
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ao estudo sobre inovação e políticas para inovação nos 
últimos 20 anos, tendo feito vários cursos, estudos e 
programas na área. Visiting scholar do Emerging Markets 
Institute durante o período Spring 2019, onde se dedica ao 
estudo sobre economia digital. Atualmente é Executive in 
Residence na Fundação Dom Cabral, junto ao Núcleo de 
Inovação e Empreendedorismo. 

clock 15h30 - Rodada de Startups 
Mediadores: Marcelo Mesquita e Rodrigo Baluz

clock 19h Encerramento Cultural (Happy Hour)
map-marked New TRON




