PROGRAMA STARTUPS CONNECTED
REGULAMENTO 2020

A iniciativa Startups Connected foi criada pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de
São Paulo (AHK São Paulo) em 2016, a fim de promover a aproximação entre suas empresas
associadas e startups do Brasil e da Alemanha, assim como entre o ecossistema de startups dos dois
países.
Por meio iniciativa, as empresas participantes lançam anualmente seus desafios na busca de startups
que possuem soluções inovadoras. A startup melhor avaliada em cada desafio é selecionada para
participar do programa de aceleração e, neste período, desenvolver em conjunto com a empresa um
projeto-piloto.
Na quinta edição do programa, os seguintes desafios foram lançados pelas instituições demandantes
(empresas-âncoras):
•
•
•
•
•
•
•

BASF: Saúde e Bem-estar
Bayer: Diagnóstico Inteligente
DWIH (Centro Alemão /de Ciência e Inovação São Paulo): Brasil Sustentável1
Hospital Alemão Oswaldo Cruz: Digitalização da Jornada do Paciente
Siemens Energy: Gestão Inteligente de Energia
Siemens Industrial e Infraestrutura: Realidade Aumentada na Infraestrutura e Indústria
Voith: Embalagens Sustentáveis Inteligentes

1. Benefícios da participação
1.1. O programa Startups Connected oferece a todas startups participantes:
1.1.1. Oportunidade de receber feedbacks sobre a sua ideia por profissionais do mercado;
1.2. Além do benefício mencionado acima, as 5 startups finalistas recebem:
1.2.1. Check-up de maturidade da startup;
1.2.2.Apresentação da startup e reunião com a empresa âncora de seu desafio para discutir a
proposta de projeto;
1.2.3. 2 ingressos corteria para o 8º Congresso Brasil-Alemanha de Inovação.
1.3. Além dos benefícios mencionados acima, a startup vencedora de cada categoria também é
contemplada com:
1.3.1. Momento para pitch no palco principal do Congresso Brasil-Alemanha de Inovação;
1.3.2.Participação no programa de aceleração Startups Connected. Os benefícios específicos
do programa de aceleração são detalhados na seção 0.
1.3.3.Programa de aceleração.

1

A categoria Brasil Sustentável é uma categoria especial para a prospecção de startups na Alemanha com
interesse em estreitar laços com o Brasil. O presente regulamento não se aplica às startups dessa categoria, sendo
esta regida por um regulamento específico.
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2. Etapas
2.1. Inscrição de startups (25/06/2020 a 22/07/2020): Período para inscrição de startups no site
www.startupsconnected.com.br;
2.2. Avaliação online (22/07 a 29/07): Colaboradores das empresas-âncora avaliam as startups
que propuseram soluções ao desafio da empresa. A avaliação é feita de forma online;
2.3. Anúncio das 5 startups finalistas (30/07): As 5 startups finalistas são anunciadas via redes
sociais, site do Startups Connected e e-mail;
2.4. Diagnóstico de maturidade (01/08 a 15/08): A equipe da Câmara Brasil-Alemanha conversa
com a equipe das startups finalistas para conhecer seu estágio de maturidade e elabora um
relatório para uso da startup e da empresa;
2.5. Reuniões individuais com as empresas âncora (01/08 a 15/08): As startups finalistas
participam de reuniões individuais com a empresa âncora do desafio para qual se aplicou para
apresentam-se para os respectivos executivos, e discutir o projeto proposto;
2.6. Anuncio das vencedoras (01/09): As startups vencedoras de cada categoria são
comunicadas sobre a seleção e terão oportunidade de realizar um pitch no Congresso BrasilAlemanha de Inovação (24/09/2020);
2.7. Aceleração dos projetos (02/09/2019 a 20/12/2020): Período de aceleração dos projetospiloto, realizado pela startup e a empresa-âncora, com apoio da AHK São Paulo para gestão.

3. Como Participar
3.1. Leia atentamente este regulamento;
3.2. Leia o briefing dos desafios lançados por cada empresa-âncora no site da iniciativa Startups
Connected (startupsconnected.com.br);
3.3. Inscreva-se no desafio de sua preferência, clicando no botão “Cadastrar Startup” no final da
página de cada desafio;
3.4. Para inscrever a solução para o desafio escolhido, é necessário antes de tudo cadastrar seu
usuário e a sua startup na plataforma. A própria plataforma irá te guiar durante esta jornada,
mas caso tenha algum problema, basta seguir os passos abaixo:
3.4.1.Cadastrar novo usuário: Basta clicar em “Registre-se” no topo da página e preencher o
formulário apresentado;
3.4.2.Cadastrar nova startup: Faça seu login clicando em “Login” no topo da página e após
isso clique em “Startups”. Caso sua startup ainda não esteja inscrita na plataforma,
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preencha o formulário clicando em “cadastre sua startup”. Caso a startup já esteja
inscrita, basta pular para a próxima etapa.
3.5. Uma vez que seu usuário e startup já estejam cadastrados, clique em “Cadastrar Solução”.
Lembramos a startup pode apresentar soluções para diversos desafios e mais de uma solução
para cada desafio;
3.6. Em caso de dúvidas no processo de inscrição, consulte o material de apoio disponível na
seção de FAQ no site do Startups Connected (startupsconnected.com.br/faq) ou entre em
contato por email (inov.assist@ahkbrasil.com
*Todos os dados coletados pela AHK São Paulo são protegidos pela nossa Política de Privacidade;

4. Pré-Requisitos
4.1. Todos os integrantes da equipe da startup devem ter no mínimo 18 anos;
4.2. A startup deve ter sido desenvolvida no Brasil ou na Alemanha;
4.3. A equipe da startup deve ser composta por, no mínimo, três pessoas;
4.4. Caso ainda não tenha, as startups brasileiram devem obter seu CNPJ antes do início do
programa de aceleração, previsto para iniciar em outubro.

5. Processo de Avaliação (individual por desafio)
5.1. Análise dos pré-requisitos;
5.2. Primeira etapa: análise online de todas as startups pela banca avaliadora;
5.2.1.Divulgação das 5 startups finalistas e aprovadas para a próxima etapa;
5.3. Segunda etapa: análise online e presencial das 5 startups finalistas pela banca avaliadora;
5.3.1.Revisão online das 5 startups mais bem avaliadas de cada desafio pela banca avaliadora;
5.3.2.Realização de diagnóstico das 5 startups finalistas;
5.3.3.Apresentação presencial das 5 startups finalistas, e reunião entre estas e as empresasâncoras;

6. Banca avaliadora
6.1. Havendo uma ou mais startups com a mesma pontuação entre as finalistas, caberá à Banca
Avaliadora fazer o desempate da seleção na primeira etapa;
6.2. Para cada desafio haverá uma banca de avaliação própria formada por pessoas indicadas
pela empresa-âncora do desafio;
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6.3. A Banca é soberana e contra suas decisões e julgamentos não caberão recursos.

7. Critérios de avaliação
7.1. Aderência da startup e de sua solução ao desafio proposto pela empresa;
7.2. Grau de inovaçã da startup;
7.3. Capacidade de inovação da startup;
7.4. Composição da equipe da startup;
7.5. Proposta de valor da startup;
7.6. Potencial de mercado da startup.

8. Programa de aceleração
As startups selecionadas pelas empresas-âncora de cada desafio terão direito a participar do programa
de aceleração oferecido pela AHK São Paulo.
O programa tem duração de 3 meses (previso entre setembro de 2020 e dezembro de 2020), e oferece
acesso a diversos benefícios específicos, oferecidos pela AHK São Paulo e seus parceiros.
Durante este período, as startups e empresas, amparadas pela AHK São Paulo, elaboram e executam
um plano de trabalho para a implementação de um projeto-piloto.
8.1. O papel da AHK São Paulo é:
8.1.1.Facilitar a interação entre a startup e a empresa;
8.1.2.Apresentar metodologias de gestão de projetos e desenvolvimento ágil em prol da
execução do projeto-piloto;
8.1.3.Fazer a gestão dos créditos de serviços das startups em aceleração;
8.2. Sobre os benefícios específicos do programa de aceleração:
8.2.1.Os benefícios são acessados por meio de créditos. Ao início do programa, cada startup
tem acesso a 20 créditos.
8.2.2.Os créditos devem ser utilizados nos seguintes serviços oferecidos pela AHK São Paulo
e seus parceiros:
• Associação à AHK São Paulo (0 créditos): Associados da AHK São Paulo podem
participar de eventos e grupos de trabalho exclusivos, configurar no quadro de
associados e se beneficiar das oportunidades de networking;
• Participação em workshops exclusivos (0 créditos): Workshops em temas
essenciais para o desenvolvimento de startups e empreendedores de sucesso;
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• Roadmap tecnológico (5 créditos): Análise de tendências e relevância da
tecnologia utilizada no produto desenvolvido pela startup, e suas principais aplicações
em escala global;
• Assessoria em áreas diversas (4 créditos cada): Assessoria para a startup em
Propriedade Intelectual, Financeira, Contábil, Modelagem do Negócio, Gestão da
Inovação, Gestão de Equipes, Product Development, Competências de Gestão, etc.
• Espaço de cowoking (10 créditos): Acesso para 2 pessoas a um espaço físico para
trabalhar diariamente e fazer reuniões durante 6 meses;
• Front-office (4 créditos): Disponibilidade de espaço de trabalho e salas de reunião
para uso exporádico (até 2 dias por semana) ao longo de 6 meses;
• Suporte para internacionalização (15 créditos): Estudo de mercado sobre a
Alemanha e viagem de uma semana para roadshow da startup em empresas e
centros de tecnologia interessados em conhecer a solução na Alemanha;
• Evento exclusivo (5 créditos): Evento exclusivo (4 horas) para apresentar a startup
a associados e parceiros convidados;
• Intermediação de contatos (4 créditos): Prospecção de 10 potenciais clientes ou
parceiros estratégicos a partir do perfil definido e intermediação de contatos por email
e telefone.
• Ajuda de custo (5 ou 10 créditos): Ajuda de custo (R$ 2.500 ou R$ 5.000) para
logística das reuniões, compra de insumos e outras despesas relacionadas à
aceleração.

9. Disposições gerais
9.1.

As startups participantes do programa Startups Connected se responsabilizam pela
autenticidade das informações apresentadas no formulário de inscrição;

9.2.

As startups participantes do programa Startups Connected estão de acordo que suas
informações cadastrais sejam mantidas em um diretório com acesso restrito à organização
e às empresas âncora da iniciativa;

9.3.

As startups participantes da etapa de aceleração do programa Startups Connected se
comprometem a participar de todas atividades do programa, bem como das reuniões
agendadas com os consultores e mentores oferecidos, podendo, caso contrário, ser
desligadas do programa a qualquer momento;

9.4.

As startups inscritas programa Startups Connected se comprometem a respeitar todas
informações presentes neste documento;
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9.5.

As startups participantes da etapa de aceleração do programa Startups Connected
concordam em manter em sigilo todas informações tratadas a respeito da concepção e
desenvolvimento da solução discutida com a empresa detentora do respectivo desafio.
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