
 

 
  

 

 

 

PRÊMIO E PROGRAMA DE ACELERAÇÃO STARTUPS CONNECTED 

REGULAMENTO 2018 

 

A iniciativa Startups Connected foi criada pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-

Alemanha de 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.  

 

Em sua 3ª edição, a iniciativa centraliza todas as ações da Câmara Brasil-Alemanha 

direcionadas a startups, entre elas, o Prêmio e o Programa de Aceleração Startups 

Connected, assim como o encontro de negócios Startup Speed Dating e uma 

associação exclusiva para startups.  

 

Desde sua criação, o Startups Connected conta com o apoio e patrocínio de empresas 

como BASF, Bayer, Siemens e SAP, entre outras. Por meio da Prêmio Startups Connected, 

as empresas participantes lançam anualmente seus desafios na busca de startups que 

possuem soluções inovadoras. A startup melhor avaliada em cada desafio é vencedora, 

sendo assim, selecionada para participar do Programa de Aceleração Startups 

Connected. 

 

PRÊMIO STARTUPS CONNECTED 

 

O Prêmio Startups Connected, antigo Prêmio Brasil-Alemanha de Inovação, é realizado 

desde 2013 e tem como objetivo identificar e qualificar startups de acordo com desafios 

pré-definidos, sendo a porta de entrada para o Programa de Aceleração Startups 

Connected e ações locais e globais das empresas e instituições parceiras. Sua cerimônia 

de premiação acontece no Congresso Brasil-Alemanha de Inovação, realizado 

anualmente no mês de setembro. 

 

Benefícios para as startups finalistas do Prêmio Startups Connected (2ª e 3ª 

colocação): 

• Check-up de maturidade da startup; 

• Espaço exclusivo no Congresso Brasil-Alemanha de Inovação (Mesa, Cadeiras e 

Banner). 

 

Benefícios para as startups vencedoras do Prêmio Startups Connected: 

• Check-up de maturidade da startup; 

• Associação gratuita à Câmara Brasil-Alemanha durante um ano; 

• Espaço exclusivo no Congresso Brasil-Alemanha de Inovação (Mesa, Cadeiras e 

Banner); 

• Participação no Programa de Aceleração Startups Connected. 



 

 
  

 

 

 

 

Obrigações das startups finalistas do Prêmio Startups Connected (1ª, 2ª e 3ª 

colocação): 

• Indicar representante para participar da cerimônia de premiação; 

• Indicar representante para participar do processo de avaliação. 

 

Como participar: 

1. Leia atentamente este regulamento; 

2. Analise os desafios lançados por cada empresa âncora no site da iniciativa 

Startups Connected; 

3. Inscreva-se no desafio de sua preferência clicando no botão “Inscrever startup” 

no final da página de cada desafio; 

4. Neste momento, você será redirecionado para a plataforma de inscrição do Edital 

de Inovação para Indústria, que será utilizada para inscrição e análise de todas as 

propostas inscritas no Prêmio Startups Connected; 

5. Após criar seu perfil na plataforma, você será redirecionado para a página inicial 

do seu usuário, onde deverá clicar em “Cadastrar nova ideia” para iniciar o 

cadastro da sua solução; 

6. Neste formulário, selecione a “Categoria C – Startups Connected” e a respectiva 

chamada temática (desafio) para qual deseja se inscrever; 

7. Para finalizar o cadastro, será solicitado o aceite do Termo, que se aplica apenas 

às startups vencedoras que tiverem interesse nos benefícios oferecidos pela 

parceria com o Edital de Inovação para Indústria (Etapa 2 do Programa de 

Aceleração); 

8. Ao finalizar esta etapa, clique no botão “Documentos”, disponível no cabeçalho, 

e preencha as informações solicitadas para concluir seu cadastro.  

9. Em caso de dúvidas no processo de inscrição, consulte o material de apoio às 

inscrições disponível no site da iniciativa Startups Connected ou entre contato 

através do e-mail inov.assist@ahk.com.br 

 

Pré-requisitos: 

• Todos integrantes devem ter no mínimo 18 anos; 

• Ao menos um integrante com ensino superior completo; 

• Solução desenvolvida no Brasil ou na Alemanha. 

 

Processo de avaliação (individual por desafio): 

0. Análise dos pré-requisitos; 

1. Primeira etapa (análise online de todas startups pela Banca Avaliadora); 

a. Divulgação das 5 startups finalistas e aprovadas para próxima etapa; 

2. Segunda etapa: 
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a. Análise online das 5 startups melhor avaliadas de cada desafio pela Banca 

Avaliadora; 

b. Realização de diagnóstico das 5 startups finalistas; 

c. Apresentação presencial das 5 startups finalistas, e reuniões entre elas e 

empresas proponentes de desafios (empresas âncoras); 

 

Banca Avaliadora: 

• Havendo uma ou mais startups com a mesma pontuação entre as finalistas, 

caberá à Banca Avaliadora fazer o desempate da seleção na primeira etapa; 

• Para cada desafio haverá uma banca de avaliação própria formada por pessoas 

indicadas pela empresa detentora do desafio; 

• A Banca é soberana e contra suas decisões e julgamentos não caberão recursos. 

 

Critérios de avaliação: 

• A startup está apta a atender o mercado que deseja? 

• A solução proposta é aderente ao problema? 

• Existe alguma inovação na solução apresentada? 

o Caso sim, qual é o envolvimento da startup com esta inovação? 

• A startup possui autonomia para realizar atividades de PD&I (Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação)? 

• O modelo de negócio utilizado compreende os principais componentes do 

negócio? 

o A principal proposta de valor (“diferencial”) é aderente ao mercado? 

 

Cronograma: 

• 24 de maio: Evento de lançamento da iniciativa; 

• 25 de maio a 27 de julho: Período de inscrição para o Prêmio e Programa de 

Aceleração; 

• Processo de avaliação:  

o 30 de julho a 31 de agosto: Análise dos pré-requisitos; 

o 1 a 10 de agosto: Primeira etapa (análise online de todas startups pela 

Banca de Avaliadores);  

o 15 de agosto: Divulgação das 5 startups finalistas de cada desafio e 

aprovadas para próxima etapa; 

o 20 a 31 de agosto: Segunda etapa A (análise online das 5 startups 

melhoras avaliadas de cada desafio pela Banca de Avaliadores); 

o 31 de agosto: Segunda etapa B (entrega dos diagnósticos das 3 startups 

finalistas); 

o 31 de agosto: Segunda etapa C (apresentação presencial das 5 startups 

finalistas, e reuniões entre elas e empresas âncora); 



 

 
  

 

 

 

o 4 de setembro: Indicação por parte das empresas âncora da startup 

vencedora e da segunda e terceira colocada:  

• 6 de setembro: Divulgação das 3 startups finalistas de cada desafio; 

• 27 de setembro: Cerimônia de premiação durante o Congresso Brasil-Alemanha 

de Inovação.  

 

Os resultados de todas as etapas serão divulgados no site da iniciativa Startups 

Connected e mídias sociais. 

 

 

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO STARTUPS CONNECTED 

 

O Programa de Aceleração Startups Connected tem como objetivo desenvolver as 

startups vencedoras do Prêmio Startups Connected e suas soluções, além de 

promover negócios entre elas e as empresas detentoras dos desafios. Esta aceleração é 

feita a partir de um programa de 3 meses desenvolvido individualmente para cada 

startups, a fim de trazer contrapartidas assertivas para o momento atual do negócio. 

 

Em 2018, a iniciativa Startups Connected conta também com a parceria do Edital de 

Inovação para Indústria, no âmbito da Categoria C – Empreendedorismo Industrial, 

realizado pelo SENAI e SEBRAE. A partir desta parceria, conseguimos potencializar o 

desenvolvimento tecnológico das startups vendedoras do Prêmio Startups Connected, 

compartilhando todo o risco tecnológico e financeiro inerentes ao processo de inovação. 

O objetivo desta parceria é ser complementar ao Programa de Aceleração Startups 

Connected, atuando como uma aceleração tecnológica. Cada uma das startups 

vencedoras poderá contar com recursos de até R$150.000,00 para o desenvolvimento da 

solução tecnológica, divididos em duas etapas, a saber:   

 

• [Etapa 1] Paralelo ao Programa de Aceleração Startups Connected com objetivo 

de desenvolver, ao longo dos três meses, um protótipo não funcional (mockup) 

e/ou simulação digital da solução idealizada pela startup, orientada à um dos 

desafios propostos de acordo com as expectativas das empresas proponentes 

dos desafios e respectivas especificações e pré-requisitos.  

As empresas âncora da iniciativa Startups Connected figuram nesta primeira 

etapa apenas como demandantes técnicos dos desafios, sendo a Câmara Brasil-

Alemanha responsável pelos compromissos financeiros e/ou econômicos juntos 

ao Edital. 

 

• [Etapa 2] Oferecer às empresas âncora a oportunidade de dar continuidade ao 

desenvolvimento do protótipo ou simulação apresentado na Etapa 1, por meio 

do Edital de Inovação para Indústria. Nesta etapa, caso haja interesse em dar 
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andamento ao desenvolvimento da solução, a empresa assumirá compromissos 

financeiros e/ou econômicos que serão regulados por um Acordo de Cooperação 

Técnica, assinados pela empresa âncora e respectiva startup selecionada. 

 

Na prática, a parceria com o Edital disponibiliza recursos financeiros e econômicos para 

o desenvolvimento tecnológicos das soluções (ex.: especialistas, laboratórios, 

equipamentos, matéria-prima, insumos etc.) a partir dos Institutos SENAI de Inovação. 

Estes recursos (financeiros ou econômicos), em via de regra, são sempre duas vezes 

maiores que o recurso aplicado na startup pela empresa detentora do desafio. Para os 

três meses de aceleração oferecidos pela iniciativa Startups Connected (primeira etapa), 

o investimento na startup será realizado pela Câmara Brasil-Alemanha. E no período 

subsequente, para aquelas startups que continuarem no processo, o aporte financeiro 

será de responsabilidade da empresa detentora do desafio.  

 

Ao participar do Programa de Aceleração, a startup usufrui dos seguintes 

benefícios:  

• Conexão com a empresa detentora do desafio pelo qual a startup foi 

selecionada; 

• Mapeamento tecnológico, desenvolvimento de roadmap e assessoria 

para aplicação das informações levantadas (ex.: Tamanho do repertório 

tecnológico, Tendência temporal, entre outras); 

• Apoio para concepção e desenvolvimento de protótipo não funcional ou 

simulação digital de acordo com as especificações do desafio em parceria 

com um Instituto SENAI de Inovação via Edital de Inovação para Indústria; 

• Subsídio para contratação de especialistas, matéria-prima e 

insumos necessários para a construção do protótipo na etapa 1, 

além de toda infraestrutura e equipamentos dos institutos; 

• Possibilidade de continuar o desenvolvimento da solução 

concebida na etapa 1 a partir do Edital de Inovação para a 

Indústria – Categoria C (caso haja interesse também por parte da 

empresa detentora do respectivo desafio); 

• Até 15 horas de consultoria individual em diversas áreas ou de consultoria 

especializada em aceleração de negócios e pessoas; 

• Áreas temáticas das consultorias oferecidas: Gestão da inovação, 

aspectos legais, contábeis e tributários, marketing e vendas, RH, 

internacionalização, incentivos e investimento etc.); 

• Identificação e indicação de mentores; 

• Prospecção e intermediação de contatos B2B (associados da Câmara 

Brasil-Alemanha); 

• Acesso facilitado às empresas detentoras dos demais desafios; 

• Disponibilização de espaço para reuniões e eventos em São Paulo; 



 

 
  

 

 

 

• Ajuda de custos para as Reuniões de Grupo; 

• Possibilidade de participar de um roadshow personalizado na Alemanha; 

• Possibilidade de receber investimento do BMG UpTech. 

 

Obrigações das startups participantes do Programa de Aceleração Startups 

Connected: 

• Caso ainda não tenha, criar um CNPJ antes do início do programa de aceleração; 

• Participar das atividades realizadas (ex.: reuniões de grupo e Demo Day); 

• Cumprir os compromissos assumidos com os consultores e mentores. 

 

Como participar: 

• A participação no Programa de Aceleração Startups Connected se dá por meio 

da participação no Prêmio Startups Connected. 

 

Cronograma: 

• 29 de outubro a 28 de fevereiro de 2018: Aceleração (3 meses); 

• 20 de março de 2019: Demo Day. 

 

Disposições gerais: 

• As startups participantes do Prêmio e Programa de Aceleração Startups 

Connected se responsabilizam pela autenticidade das informações apresentadas 

no formulário de inscrição; 

• As startups participantes do Prêmio e Programa de Aceleração 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; 

• As startups participantes do Programa de Aceleração Startups Connected se 

comprometem a participar de todas atividades pertencentes ao programa, bem 

como das reuniões agendadas com os consultores e mentores oferecidos, 

podendo, caso contrário, ser desligadas do programa a qualquer momento; 

• As startups inscritas no Prêmio e participantes do Programa de Aceleração 

Startups Connected se comprometem a respeitar todas informações presentes 

neste documento; 

• As startups participantes do Programa de Aceleração 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. 

 


