Iniciativa Startups Connected
Regulamento
Com o crescimento da utilização do modelo de inovação aberta, empresas de grande porte e startups vêm se
aproximando em virtude do alto potencial desta relação. Neste sentido, a Câmara Brasil-Alemanha lançou em
2016 a iniciativa Startups Connected. Esta iniciativa centraliza todas ações direcionadas a startups, sendo
composta por um prêmio (Prêmio Brasil-Alemanha de Startups), por um programa de aceleração (AHK
Startups Accelerator) e uma categoria de associação exclusiva para startups (AHK Startups Hub), entre outras
atividades.
O objetivo desta iniciativa é promover a aproximação entre empresas associadas e startups do Brasil e
Alemanha, e entre o ecossistema de startups dos dois países. Em 2016, a iniciativa contou com patrocínio
das empresas: Basf, Bayer, Club Transatlântico, Siemens e Volkswagen e apoio do DWIH (Centro Alemão de
Ciência e Inovação).

PRÊMIO BRASIL-ALEMANHA DE STARTUPS
O Prêmio Brasil-Alemanha de Inovação já acontece desde 2013 e chega a sua quinta edição com mais de 500
startups inscritas e dezenas de negócios fomentados. A partir de 2017, uma vez que desde 2016 é exclusivo
para startups, passa a se chamar Prêmio Brasil-Alemanha de Startups. Pelo fato do Prêmio ter como objetivo
identificar e qualificar startups, é a porta de entrada para as demais ações da iniciativa Startups Connected e
ações locais e globais dos patrocinadores e apoiadores.
Podem participar startups estabelecidas no Brasil ou na Alemanha, que tenham sinergia com as categorias
do Prêmio. As categorias são definidas de acordo com as demandas dos patrocinadores e apoiadores (ex.:
Digitalização – Siemens e Ciências da Vida – Bayer em 2016).
Objetivos:
• Expor a startup para os associados da Câmara Brasil-Alemanha, ecossistema de inovação e imprensa;
• Se aproximar das empresas e instituições patrocinadoras e apoiadoras.
Benefícios:
• Pitch no Congresso Brasil-Alemanha de Inovação;
• Diagnóstico detalhado da startup;
• Pré-seleção para o programa AHK Startups Accelerator;
• Participação no AHK Pitch Day1;
• Convite para uma das reuniões de grupo 2do programa AHK Startups Accelerator;
• Associação à Câmara Brasil-Alemanha por um ano (AHK Startups Hub);
• Mentoria em diversas áreas;
• Condições especiais para participação em ações de instituições parceiras (ex.: Edital Senai de
Inovação);
• Possibilidade de participar gratuitamente de ações na Alemanha;
• Acesso gratuito à plataforma da SAP para desenvolvimento das soluções apresentadas;
• Possibilidade de receber investimento do BMG UpTech em troca de participação minoritária, caso
haja interesse por parte da startup.³
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Evento fechado para as startups pré-selecionadas para o programa de aceleração e patrocinadores e apoiadores e
apoiadores. O objetivo deste encontro é auxiliar os patrocinadores e apoiadores a selecionarem as startups que
participarão do programa de aceleração.
2
Encontros fechado entre as startups participantes do programa de aceleração, patrocinadores e apoiadores e
convidados. Os objetivos destas reuniões são conectar as startups aos patrocinadores e apoiadores e engajar todos
participantes na iniciativa.
³ Para as startups que forem selecionadas pela categoria B2Bank, existe a obrigação de conceder participação minoritária
em troca de investimento, vide condições abaixo:
O investimento na startup poderá ser realizado em uma das modalidades abaixo, a ser escolhida pela startup em conjunto
do BMG UpTech:
- R$ 100.000,00 (cem mil reais) por 12% (doze por cento) de participação na startup selecionada; ou
- R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por 7% (sete por cento) de participação na startup selecionada; e opção de
investimento adicional, com prazo de 18 (dezoito) meses, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por 5% (cinco por
cento) de participação na startup selecionada.

Categorias:
• Agricultura Digital – Bayer;
• Alemanha – DWIH;
• B2Bank – BMG UpTech;
• Cidades do Futuro – BASF;
• Conectividade – Volkswagen;
• Eletromobilidade – GIZ;
• Excelência Industrial – Prensas Schuler;
• Governo Digital – SAP;
• Inteligência Artificial – Siemens.

DATAS
•
•
•
•
•

Warm up: 30 de maio;
Período de inscrições: 7 de junho até 18 de agosto;
Processo de avaliação: agosto;
Anúncio das startups vencedoras: setembro;
Cerimônia de premiação: 28 de setembro.

COMO PARTICIPAR
Processo de inscrição:
• Verificar para quais categorias sua startup pode apresentar uma solução;
• Se inscrever a partir do formulário de avaliação disponibilizado neste site;
o Deve ser preenchido um formulário de inscrição para cada categoria.
▪ Todos formulários seguem a mesma estrutura. Portanto, sugerimos que salve as
informações preenchidas, caso deseje se cadastrar em mais de uma categoria.
• A inscrição ao Prêmio Brasil-Alemanha de Startups autoriza a divulgação das informações
apresentadas bem como a cessão do direito de imagem dos presentes na cerimônia de entrega do
Prêmio.
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;
• Pré-requisito exclusivo da categoria B2Bank: Interesse em receber investimento em troca de
participação minoritária;
• Equipe com pelo menos três integrantes.
Obrigações das startups vencedoras:
• Indicar representante para participar da cerimônia de premiação;
• Indicar representante para participar do AHK Pitch Day;

Formulário de Inscrição:*
• Pessoa de contato:
o Nome completo;
o Cargo;
o Telefone;
o E-mail.
• Geral:
o Estou de acordo com todas informações apresentadas no regulamento.
▪ Sim / Não
o Tenho interesse em concorrer a uma vaga no programa de aceleração AHK Startups
Accelerator.
▪ Sim / Não
o Tenho interesse em receber investimento do BMG Uptech em troca de participação
minoritária.
▪ Sim / Não
o Autorizo que minha aplicação seja válida também para o prêmio Ideas4Action do Banco
Mundial.
▪ Para mais informações sobre o prêmio Ideas4Action, acesse:
http://www.ideas4action.org/2018-competition/
▪ Sim / Não
• Startup:
o Nome da startup;
o Site da startup;
o Data de criação da startup;
o CNPJ;
o Endereço;
o Cidade / Estado / País;
o Descreva brevemente a startup.
o Indique até três áreas de atuação da sua startup.
o Qual é o direcionamento da sua startup?
▪ B2B / B2C
o Indique a data de nascimento, formação e principais experiências profissionais de cada
sócio. Caso tenha na sociedade alguma pessoa jurídica, basta citar o nome.
o Número de colaboradores da startup.
▪ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 - 10 / 11 - 20 / +20
o Indique o estágio em que se encontra sua startup, segundo sua avaliação.
▪ Conceito/ideia (concept idea) / Modelo de negócio (business model) / Validação do
problema e solução (problem-solution fit) / MVP / Alavancagem (problem-market
fit)
o Fique à vontade para indicar algumas conquistas da sua startup.
▪ Prêmio / Investimento anjo / Capital semente / Incubação / Aceleração / Venture
capital / Corporate venture
o Defina quem é o seu principal cliente. Fique à vontade para destacar algum caso.

o

•

•

•

Como são realizadas as atividades de PD&I – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na sua
startup?
▪ Internamente / Externamente / Combinada (interna e externa) / Não temos
atividades de PD&I
o Indique as competências técnicas da equipe.
o Qual é a principal necessidade para sua startup neste momento?
o O que você espera da participação da sua startup na iniciativa Startups Connected?
Solução:
o Descreva a solução proposta evidenciando a aderência ao desafio da respectiva categoria.
o Sua startup possui histórico, experiência e/ou expertise com desafios similares? Caso sim,
comente.
o Existe alguma inovação na solução apresentada?
▪ Sim/Não
o Caso sim, indique o tipo da inovação.
▪ Produto / Processo / Mercado / Modelo de negócio / Outro
o Qual é o grau desta inovação?
▪ Alto / Moderado / Baixo
o Já existe patente para esta inovação?
▪ Sim / Não / Em andamento
o Quem é o responsável pelo desenvolvimento da inovação? Caso haja patente concedida ou
em andamento, os responsáveis devem ser os mesmos indicados no respectivo pedido.
o Descreva brevemente o modelo de negócio da solução proposta, evidenciando os principais
componentes necessários para sua viabilização.
o Qual é a principal proposta de valor (“diferencial”) desta solução?
Pitch:
o Pitch de até 3 minutos.
▪ O pitch deverá tratar sobre a startup, focando na solução proposta. Vídeos com mais
de 3 minutos serão desconsiderados.
Comentários:
o Em todas perguntas de múltipla escolha será disponibilizado um campo para observações.
o As informações desse formulário serão usadas como base para a avaliação da startup e
solução, portanto, o preencha de forma clara e objetiva.
o Nas respostas dissertativas são permitidos somente 1.000 caracteres, considerando os
espaçamentos. Respostas com mais de 1.000 caracteres serão DESCONSIDERADAS (somente
as respostas e não a inscrição).
o Caso sua startup venha a avançar no processo de avaliação, tais informações poderão ser
validadas a partir de conversas e entrevistas.
o As informações apresentadas não serão retransmitidas a terceiros, salvo com expressa
autorização dos responsáveis.
o Este formulário não precisa ser preenchido de uma única vez e pode ser alterado até o final
do período de inscrição (18 de agosto).

Processo de avaliação:
• Fase zero: Analise das informações apresentadas no formulário de inscrição pela Câmara BrasilAlemanha;
• Fase um: Analise e qualificação das startups a partir dos critérios de avaliação pela banca julgadora
(cada startup é analisada e qualificada por no mínimo três avaliadores diferentes);
• Fase dois: Analise e qualificação das cinco startups com as maiores pontuações em cada categoria
(startups são analisadas e qualificadas por todos avaliadores) e definição das startups colocadas na
segunda e terceira posição, e startups vencedora de cada categoria;
• Havendo uma ou mais startups com a mesma pontuação entre as finalistas, caberá a organização fazer
o desempate.
• As decisões tomadas pela organização são soberanas e não poderão ser questionadas.
Banca de avaliação:
• Para cada categoria haverá uma banca de avaliação própria formada por:
o Representantes do patrocinador ou apoiador;
o Representantes de ICTIs brasileiras e alemãs a serem definidos pela Câmara Brasil-Alemanha
em conjunto do patrocinador e apoiador;
o Representantes da Câmara Brasil-Alemanha;
• A Comissão Julgadora 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?

PROGRAMA AHK STARTUPS ACCELERATOR
AHK Startups Accelerator é um programa de aceleração de startups com três meses de duração. O objetivo
deste programa é promover o desenvolvimento das startups participantes e promover oportunidades de
negócio entre elas e as empresas e instituições patrocinadoras e apoiadoras.
As instituições patrocinadoras e apoiadoras, além de terem acesso às startups já validadas pelo programa,
podem interagir com diversos outros empreendedores e demais patrocinadores e apoiadores. Fora isso,
podem também frequentar um ambiente inovador, AHOY Berlin/São Paulo, onde serão “incubadas” algumas
das startups selecionadas.
Objetivos:
• Desenvolver a startup em conjunto com uma consultoria especializada a partir dos ativos da Câmara
Brasil-Alemanha;
• Se conectar às empresas patrocinadoras, apoiadoras e outras empresas associadas à Câmara BrasilAlemanha.
Benefícios:
• Diagnóstico detalhado da startup;
• Mentoria em diversas áreas;
• Intermediação de contatos com associados e parceiros da Câmara Brasil-Alemanha;
• Aplicação de metodologias internacionalmente reconhecidas;
• Acompanhamento especializado a partir de reuniões individuais e de grupo;
• Associação à Câmara Brasil-Alemanha por um ano;
• Condições especiais para participação em ações de instituições parceiras;
• Possibilidade de receber aporte financeiro;
• Possibilidade de ser incubada na AHOY Berlin em São Paulo/SP;
• Possibilidade de participar gratuitamente de ações na Alemanha;
• Acesso gratuito à plataforma da SAP para desenvolvimento das soluções apresentadas;
• Possibilidade de receber investimento do BMG UpTech em troca de participação minoritária, casa
haja interesse por parte da startup*.
O investimento na startup poderá ser realizado em uma das modalidades abaixo, a ser escolhida pela startup em conjunto do BMG
UpTech:
– R$ 100.000,00 (cem mil reais) por 12% (doze por cento) de participação na startup selecionada; ou
– R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por 7% (sete por cento) de participação na startup selecionada; e opção de investimento adicional,
com prazo de 18 (dezoito) meses, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por 5% (cinco por cento) de participação na startup
selecionada.
Obs.: Para as startups inscritas na categoria B2Bank, o aceite deste investimento é obrigatório, ou seja, um pré-requisito para
participação na iniciativa Startups Connected.

DATAS
•
•
•

Anúncio das startups selecionadas: Outubro;
Programa de aceleração: Outubro a janeiro;
Demo-day: Fevereiro.

COMO PARTICIPAR
Processo de inscrição:
• Para participar no programa de aceleração é necessário se inscrever no Prêmio Brasil-Alemanha de
Startups e respeitar os respectivos pré-requisitos e observações.
Processo de seleção:
• As três startups finalistas de cada categoria do Prêmio passam por um diagnóstico e, a partir destas
analises e do AHK PITCH Day, os patrocinadores, apoiadores e organização definem as startups
participantes.
• A partir de cada desafio é selecionada uma startup, não necessariamente a vencedora do Prêmio,
para participar do programa de aceleração.
Obrigações:
• Indicação de representante para participar das reuniões de grupo;

•
•

Indicação de representante para participar do demo-day.
Indicação de representante para participar no processo de aceleração.

