Regulamento do Concurso Amcham Arena
Edição - 2020

A Amcham, Câmara Americana de Comércio do Brasil (American Chamber of
Commerce for Brazil é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha por um melhor
ambiente de negócios e visa construir um futuro mais empreendedor e inovador,
buscando promover as conexões no mercado e a livre iniciativa como forma de
desenvolver o Brasil. Entendemos que colocar as pessoas certas em contato é
fundamental para gerarmos acesso e oportunidades a todos os agentes do mercado, e
que a cooperação é um instrumento importante do nosso futuro e que deve ser
fomentada. A Amcham Brasil é a organizadora do Amcham Arena.
O Amcham Arena é um mecanismo de competição que conecta as startups brasileiras
às grandes empresas do mercado, promovendo o acesso ao mercado em favor dos
empreendedores e visando promover as trocas entre os envolvidos para que as
empresas associadas sejam cada vez mais inovadoras e competitivas.

1.

SOBRE O OBJETIVO

1.1

Os objetivos do Amcham Arena são:


Conectar empresários, executivos, empreendedores e investidores para a
construção de um futuro mais empreendedor e inovador.



Conectar os diferentes ecossistemas de inovação e empreendedorismo do
Brasil, ajudando efetivamente a melhorar o ambiente de negócios.



Facilitar a conexão das startups a oportunidades de negócio.



Oportunizar a divulgação dos trabalhos e interesses dos inscritos perante a
comunidade da Amcham.

2.

SOBRE A PARTICIPAÇÃO

2.1

A participação é de caráter exclusivamente cultural, sendo voluntária e gratuita.

2.2

Podem participar do concurso startups em estágio operacional.

2.2.1 Serão consideradas startups em estágio operacional as empresas com MVP
(Minimumviableproduct) já validado no mercado e com clientes pagantes. No caso das
startups B2C (Bussines-to-consumers), também serão considerados os casos em que
a empresa tenha boa base de clientes, mesmo sem monetizar ainda.
2.3

Os projetos de negócios submetidos devem ter um planejamento bem

estruturado, ser inovadores (no produto, processo ou modelo de negócio) e com
negócios escaláveis.
2.4

Os organizadores se isentam de quaisquer custos que os participantes venham

a ter relativos à sua participação ou permanência no Concurso, inclusive os referentes
às despesas de transporte e estadia no local do Concurso, bem como os relacionados
às premiações oferecidas.
2.5

Os participantes cedem gratuitamente e irrevogavelmente o direito de

divulgação de sua participação aos organizadores, incluindo imagens registradas em
fotografias e vídeos, que poderão divulgá-las em qualquer mídia com temática
relacionada ao Concurso.
2.6

Os dados das empresas participantes serão incluídos na base de dados da

AMCHAM, que poderá fornecer esses dados a parceiros e utilizá-los para consultas
futuras, visando geração de negócios.
2.7

A inscrição no presente Concurso implica na aceitação ampla e total deste

regulamento. Caso não concorde com qualquer das disposições aqui apresentadas,
não prossiga com a inscrição.

3. SOBRE A INSCRIÇÃO
3.1

As inscrições acontecerão de forma online, com acesso disponível no endereço

eletrônico www.amcham.com.br/arena, no período indicado no cronograma que está
detalhado no item 5 deste regulamento, por meio do preenchimento de formulário
eletrônico contendo as seguintes perguntas de respostas obrigatórias:


Para qual filial da Amcham Brasil você gostaria de inscrever o seu negócio?

(Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza,
Goiânia, Joinville, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, São
Paulo, Salvador ou Uberlândia)


Descreva a sua startup em uma sentença;



Nome da startup (fantasia);



CNPJ;



Estado;



Cidade;



Site;



Segmento (Agronegócio, Biotech, Construção Civil, Educação, Energia,
Indústria,

Jurídico,

Marketing,

Meio

ambiente,

RH,

Saúde,

Serviços,

Financeiros, SmartCities, Transporte e Logística, Varejo, Outro);


Nome do representante;



Cargo;



Telefone;



E-mail;



Quais produtos e serviços o seu negócio oferece?



Qual o problema que você está resolvendo?



Qual o estágio de seu negócio? (ideia, protótipo, pré-operacional, operacional).



Qual mercado o seu negócio atinge? (área; segmento; tamanho; abrangência
regional, nacional, internacional; concorrência).



Quem são seus concorrentes diretos e/ou indiretos (i.e. aqueles que hoje
suprem de alguma forma a necessidade do mercado)?



Qual a sua estratégia comercial e de marketing?



Modelo de negócio: como gera ou espera gerar receita?



Qual a experiência dos empreendedores e equipe?



Qual o diferencial competitivo do seu negócio?



Qual o histórico do seu negócio?



Como sua organização conduzirá a continuidade e sustentabilidade ao longo
do tempo?



Sua startup já recebeu investimento?



O que torna sua empresa especial para transformar a historia do
empreendedorismo do Brasil?



Qual negócio já existente se propõe ou chega perto de resolver o seu problema
e por que ele não resolve, mas o seu resolve?"



Você já tem clientes em fase operacional? Qual o faturamento mês e ano da
sua empresa?



Quanto custa para sua empresa adquirir um cliente a mais? Qual é o potencial
de crescimento que vocês estão preparados para absorver com a estrutura que
possuem hoje?

3.2 Startups que possuem atuação nacional poderão participar da etapa regional do
Amcham Arena em somente uma filial da Amcham Brasil.
3.3 Os projetos enviados devem ser de propriedade intelectual e/ou industrial de seus
proponentes. Apenas devem ser enviados documentos e informações que não sejam
sigilosos e não se configurem como segredo de negócio na medida em que a Amcham
poderá compartilhar essas informações com parceiros, patrocinadores, associados,
comissão avaliadora e demais envolvidos no Concurso e/ou interessados em negócios
com os inscritos.
3.4 Após o preenchimento e envio de documentos, os mesmos não poderão ser
alterados ou substituídos.
3.5 O não cumprimento dos prazos estipulados para inscrição, preenchimento
incorreto ou incompleto e/ou não envio de documentos solicitados acarretará na
eliminação automática do projeto no Concurso.
3.6 As informações contidas no questionário e demais documentos, bem como vídeos
enviados à Amcham, serão considerados de domínio público, podendo ser divulgados
nas diferentes etapas do Concurso.

4.

SOBRE A COMPETIÇÃO

A competição será dividida em:

4.1



Etapas Seletivas



Final por Segmento



Final Regional



Etapa Nacional

Etapa Seletiva

A Amcham realizará uma etapa seletiva através de uma plataforma online que

possibilitará a avalição da Startup pelos associados da Amcham e por um grupo de
especialistas selecionados pela organização. A nota final da startup será composta
pela média ponderada entre as médias das notas dos associados e dos especialistas,
sendo 25% o peso da média das notas dos associados Amcham e 75% o peso da
média das notas dos especialistas.
Serão classificadas para as Finais as 6 startups com as notas mais altas de acordo
com os critérios acima expostos em cada um dos segmentos (finais por segmento) e
em cada uma das regionais (finais regionais).
Os participantes serão classificados entre as regionais e os segmentos de acordo com
a localidade e a área de atuação. A organizadora poderá, a seu exclusivo critério,
ajustar os segmentos das startups caso encontre alguma inconsistência ou caso
entenda haver uma classificação mais adequada.

4.2

Finais por Segmento

A Organizadora selecionará os integrantes da banca avaliadora das finais por
segmento de acordo com os critérios apresentados no item 4.1.
Serão realizadas 8 finais temáticas:


finanças;



cadeia do varejo;



cadeia da indústria;



saúde e bem estar;



agrobusiness, meio ambiente e sustentabilidade;



construbusiness, mobilidade e smartcities;



Educação



Serviços e soluções para governo

A organização poderá criar novos segmentos ao longo do período de inscrições e da
fase seletiva, considerando demandas não previstas dentre estes segmentos.
Os participantes serão direcionados para os segmentos pela organização,
considerando sua área de atuação e o quanto exposto no item 4.1.
As finais por segmento ocorrerão em ambiente digital em plataforma a ser escolhida
pela

organizadora.

A campeã e a vice campeã de cada segmento serão classificadas para a Semifinal
Nacional.
4.3

Finais Regionais


Serão realizadas finais para cada uma das unidades regionais da Amcham:
Belo Horizonte; Brasília; Campinas; Campo Grande; Curitiba; Fortaleza;
Goiânia; Joinville; Porto Alegre; Recife; Ribeirão Preto; Rio de Janeiro;
Salvador; São Paulo e Uberlândia.



Serão classificados para esta fase as 6 startups com as maiores notas em
cada uma das regionais.



A startup será designada para cada final regional pela organização levando em
conta a resposta do participante no questionário e a proximidade geográfica.



Esta etapa ocorrerá no app AMCHAM Brasil, dentro da comunidade designada
para o AMCHAM Arena.



Será considerado o vencedor da final regional o participante que obtiver o
maior número de “likes” no comentário especificado pela organização.

O vencedor de cada regional estará classificado para a semifinal nacional. Caso a
startup vencedora em uma regional seja também a campeã ou vice-campeã de uma
final por segmento, a vice-campeã de sua regional será automaticamente classificada
para a semifinal.

4.4

Semifinal Nacional

A Amcham realizará a etapa semifinal nacional através de uma plataforma online que
possibilitará a avalição das startups pelos associados da Amcham e por um grupo de
especialistas selecionado pela organização. A nota final da startup será composta pela
média ponderada entre as médias das notas dos associados e dos especialistas,
sendo 25% o peso da média das notas dos associados Amcham e 75% o peso da
média das notas dos especialistas.
Serão classificados para a etapa Semifinal Nacional as campeãs de cada final regional
e

4.5

as

campeãs

e

vice

campeãs

da

etapa

Final

segmentada.

Final Nacional

A Final Nacional será realizada em um evento organizado pela Amcham no dia 4 de

dezembro, em sua sede em São Paulo (Rua da Paz, 1431, Chácara Santo Antonio).
Caso, por motivo de força maior, não haja a possiblidade de realização de um evento
presencial na data marcada, o evento acontecerá em ambiente digital.
Em havendo a impossibilidade de deslocamento de um ou mais finalistas, a
organização poderá conceder a possiblidade de participação através de plataforma
digital, garantindo a segurança e a integridade de todos os participantes.
Serão classificados para a etapa Final Nacional os 6 participantes com maior nota,
conforme os critérios estabelecidos no ponto 4.4.
Na etapa Final Nacional os participantes serão avaliados por uma banca de jurados
nomeada pela organização sempre em atenção ao quanto disposto no item5 e ao
manual dos jurados.

5.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS STARTUPS DO AMCHAM ARENA

5.1

Os critérios para a avaliação das startups concorrentes serão os dispostos

abaixo:


Problema claramente delineado e real;



Viabilidade do modelo de negócio;



Solução inovadora/diferencial competitivo;



Escalabilidade;



Perfil do empreendedor e experiência da equipe;



Potencial de mercado.

5.2

As startups receberão uma nota de 1 a 10 pontos (com variações de 0,5

pontos), em cada critério por parte de cada avaliador, sendo a nota final da avaliação a
média simples das notas de todos os quesitos.

5.3

Em caso de empate de notas será adotado o seguinte critério de desempate,

nessa ordem:


Maior nota no critério perfil do empreendedor e experiência da equipe;



Maior nota no critério solução inovadora/diferencial competitivo;



Maior nota no critério escalabilidade.

6.

BANCAS AVALIADORAS E ESPECIALISTAS

6.1

Os membros das bancas avaliadoras e os especialistas serão selecionados

pela organização com base em seus conhecimentos técnicos, comprometimento ético
e compromisso com a imparcialidade.
6.2

Os membros das bancas avaliadoras e os especialistas deverão comunicar à

organização a existência de qualquer vínculo com qualquer das startups participantes
ou qualquer situação que comprometa a imparcialidade que deverá ser aplicada nas
avaliações.
6.3

Os membros das bancas avaliadoras e os especialistas deverão atender aos

critérios expostos em manual específico de forma a garantir que todas as prerrogativas
e princípios da competição sejam atentamente observados, de forma a garantir a lisura
e a seriedade de suas decisões.
6.4

As bancas avaliadoras e os especialistas serão soberanos em suas decisões,

não cabendo recursos ou apelação em hipótese alguma.
6.5

Os membros da banca e os especialistas assumem, automaticamente, o

compromisso ético de sigilo em relação às informações privadas a que terão acesso.
6.6

As bancas avaliadoras terão um presidente que coordenará os trabalhos de

cada uma delas.

7.

COMUNICAÇÃO

Todas as informações relevantes referentes ao Concurso (horário e local das bancas,
startups selecionadas em cada etapa) serão enviadas por e-mail e postadas no site
oficial do Amcham Arena (www.amchambrasil.com.br/arena) conforme cronograma
detalhado no item 8.

8.

SOBRE O CRONOGRAMA


Período de inscrição – 01/07/2020 a 02/08/2020;



Seletivas – 16/08/2020 a 20/09/2020



Finais regionais e Finais Segmentadas - 01/10/2020 a 31/10/2020



Semifinal nacional – 01/11/2020 a 15/11/2020



Final nacional - 04/12/2020

9.

SOBRE A PREMIAÇÃO

9.1

A premiação se dará em cada uma das etapas da seguinte forma:

Campeã - etapa nacional:


Canal exclusivo no AMCHAM Drops (localizado no app AMCHAM Brasil)
durante (um) ano. O conteúdo disponibilizado no canal deverá ser previamente
aprovado pela AMCHAM, sendo expressamente vedada a divulgação de
conteúdo com fins políticos.



1 (um) ano de associação à Amcham Brasil, na modalidade digital.

Semifinalistas Nacionais:


Canal compartilhado no AMCHAM Drops (localizado no app AMCHAM Brasil)
durante 1 (um) ano. O conteúdo disponibilizado no canal deverá ser
previamente aprovado pela AMCHAM, sendo expressamente vedada a
divulgação de conteúdo com fins políticos.



9.2

1 (um) ano de associação à Amcham Brasil, na modalidade digital.

Demais premiações poderão ser adicionadas até a data da final das etapas

regionais e da etapa final e serão comunicadas por meio das ferramentas descritas no
item;

10.

DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1

A Organizadora se reserva o direito de resolver os casos omissos, dúvidas,

divergências ou situação não previstas por este Regulamento.
10.2

A comissão não se responsabiliza por e-mails enviados e não recebidos pelos

participantes, nem por eventuais problemas técnicos que ocorram durante o
preenchimento do formulário e envio de documentos.
10.3

Dúvidas e maiores informações: arena@amchambrasil.com.br | 51 2118.3734

ANEXO I

1. SOBRE O PERÍODO DE INSCRIÇÕES
1.1 O período de inscrições do Amcham Arena 2020, que consta no item 6.1 do
regulamento, será prorrogado até às 23h59min do dia 09/08/2020.

ANEXO II

1. SOBRE FINAIS DE SEGMENTO
1.1 Adiciona-se às finais já estabelecidas no ponto 4.2 uma final para startups que
possuam soluções para a área de recursos humanos e uma final para startups do
mercado de educação.

