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Desde 2017, quando foi lançado em Porto Alegre, o Amcham Arena vem contribuindo no
desenvolvimento do ecossistema de inovação do país. No decorrer destes anos, mais de 2.000
startups passaram pelo projeto e foram apresentadas às maiores empresas do Brasil.
Durante todas as suas etapas, executivos e empreendedores associados à Amcham Brasil
participam como jurados e avaliadores das startups participantes.
Em 2020, nos consolidamos como o 2ª melhor ecossistema de inovação do Brasil – segundo
ranking Top 100 Open Startups – e uma das principais plataformas de conexão entre a nova
economia e o mundo corporativo tradicional.

resumo da
jornada
I N S CR I ÇÕ E S
Para participar do Amcham Arena, além de se inscreverem no portal do projeto, as startups inscritas passam
por um processo incial de aprovação, que avalia se os inscritos atendem aos pré-requisitos básicos para
estarem elegíveis a participar. Estes pré-requisitos estão estabelecidos no regulamento do projeto e podem
ser acessados no amcham.com.br/arena. Caso a startup atenda a estes critérios iniciais, receberá um aviso de
confirmação da sua inscrição.

AVA LI AÇÕ E S
Etapa onde especialistas selecionados e associados Amcham Brasil, dos mais diversos segmentos, avaliarão as
startups que tiverem sua inscrição confirmada, através do portal Amcham Arena

S E LE TI VAS
Passada a fase de avaliações, serão realizados encontros por vídeoconferência, dividindo as startups por
segmentos de mercado, com a presença de banca de avaliadores, composta por jurados que irão interagir e
passar feedback para as startups.

F I N A L N ACI O N A L
Grande final com transmissão ao vivo para todo o Brasil, que também contará com a presença de uma banca
de jurados, interação e feedback.

inscrições

Esta é uma das etapas mais importantes do processo. Aqui, você preenche o sumário
executivo com o máximo de detalhes possível. Estas informações te acompanharão
por todo o processo do concurso e, por isso, é essencial que você se dedique ao
formular suas resposta.
Além do sumário, nesta fase também é preciso enviar um vídeo com o pitch da sua
empresa. Capriche nessa gravação! Escolha um lugar calmo e tranquilo, com pouco
ou nenhum barulho, utilize material visual de apoio, brinque com edição... Seja
criativo! Lembre-se que este será o seu cartão de visitas para 1/3 do PIB brasileiro.

avaliações

Esta é uma etapa seletiva, que acontecerá via plataforma online desenvolvida especificamente
para o projeto, possibilitando que cada startup inscrita seja valiada por grupo de especialistas
selecionados e pelos associados Amcham Brasil.
Estes especialistas avaliarão o pitch enviado, assim como as respostas da ficha de inscrição.
A nota final da startup será composta pela média ponderada entre as médias das notas dos
associados e dos especialistas que a avaliaram.
Para a próxima fase, serão classificadas as 10 startups, de cada segmento, que possuirem as notas
mais altas de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento.

seletivas
Serão realizadas 9 seletivas por segmento. São elas:

FIN A N ÇAS

SAÚ D E E BE M E STA R

SE RVI ÇO S

CA DEIA DO VAREJ O

AGRO BUSI NE SS,
MEIO A M BI E NT E E
S US T E NTA BI L I DA D E

R ECU RSO S HU M ANO S

CA DEIA DA IN DÚS TRIA

CON ST RU BUSI NE SS,
MOB I L I DA D E E SM A RT C I T I E S

A Amcham Brasil reserva o direito de ajustar ou modificar os segmentos das
seletivas, assim como definir, por critério próprio, a seletiva específica das
startups selecionadas – caso encontre alguma inconsistência ou entenda haver
uma classificação mais adequada diante do cenário.
Os encontros serão realizados 100% online, através do site amcham.com.br e
serão comunicados a todas as selecionadas com antecedência.

E D U CAÇÃO

etapa final
nacional

A grande Final Nacional será realizada em um encontro online, com transmissão
ao vivo, no dia 28 de outubro de 2021, onde os finalistas serão avaliados por uma
banca exclusiva de jurados, especialistas e grandes nomes do mercado.
Serão classificadas para a etapa final as 6 participantes com maior nota, conforme
os critérios estabelecidos, na etapa Seletivas.

Caso não o tenha, crie o seu login com antecedência no amcham.com.br/arena.

como
aproveitar
ao máximo
o amcham
arena?

Colete todas as informações necessárias e prepare um vídeo-pitch inesquecível
antes de iniciar a inscrição.
Quando tudo estiver pronto, preencha o formulário com o máximo de detalhes sobre o seu negócio. Atenção:
o login não garante a inscrição. É necessário cadastrar a(s) sua(s) startup(s), preencher todas as informações
solicitadas e inscrevê-la(s) nesta edição.
Aguarde os emails de confirmação e o contato do time Amcham Brasil com as orientações para as próximas fases.
Enquanto aguarda as próximas etapas, instale o App Amcham Brasil – disponível para dispositivos
iOS e Android.
No app, além de acessar a rodada de negócios do seu segmento, você também poderá participar de todas
as outras. Esta é sua oportunidade para conhecer ainda mais empresas que possuem interesse em startups e
criar possíveis parcerias, não só com outras startups participantes, mas também com nossos associados. Além
disso, você poderá participar de encontros e atividades Amcham Brasil exclusivas para os usuários do aplicativo,
incluindo palestras e cursos de alto nível.
Fique por dentro de tudo sobre o Amcham Arena através do app e canais sociais da Amcham Brasil.

BOA VIAGEM!

INSTAL E O AP P
A M C HAM B R AS I L

Amcham Brasil

