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EDITAL Nº 01/2019 DE ACELERAÇÃO PARA STARTUPS 

 

A NORSK HYDRO em conjunto com a comunidade AÇAI VALLEY, no âmbito do 
PROGRAMA DE ACELERADORA DE STARTUPS, denominado MINERA STARTUP, 
torna público que estão abertas as inscrições para a seleção de Startups interessadas 
em acelerar as suas empresas, nos termos aqui estabelecidos. 
 

1. CONTEXTO DO PROGRAMA MINERA STARTUP 

O Programa MINERA STARTUP (“Programa”) foi desenvolvido com o propósito de 

estimular empreendedores do Estado do Pará que tenham o foco de inovação, seja essa 

incremental ou disruptiva, por meio do apoio a um processo progressivo de integração 

de mentores, iniciativas, startups e mercados, de maneira a aproximar demandantes 

e ofertantes de tecnologias e inovação, em prol do desenvolvimento social, tecnológico 

e econômico da região do Pará e do País. 

 

O Programa tem por objetivo incentivar a criação, o desenvolvimento e a aceleração 

de negócios inovadores, a partir do estímulo à agregação de iniciativas, em vários 

níveis, relacionadas ao desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo, para 

alavancar empreendimentos que gerem riqueza, sustentabilidade e impacto social 

positivo. 

 

2. OBJETIVO DO EDITAL  

Selecionar startups com potencial para participar do processo de aceleração, que 

contempla: ciclo de formação e imersões práticas às startups interessadas. Este Edital 

contempla apoio à etapa do processo de aceleração de startups, na qual não está 

previsto aporte de recursos intelectual e estrutural. As startups que avançarem até a 

fase de realização de provas de conceitos com a NORSK HYDRO terão a respectiva 

prova remunerada conforme negociação dentro do escopo do programa MINERA 

STARTUP. Tais aportes, se ocorrerem, dependerão do desempenho de cada startup 
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participante do processo de aceleração e do interesse que vierem a despertar nas áreas 

internas da NORSK HYDRO. 

 

3. TÓPICOS ABORDADOS NO PROCESSO DE ACELERAÇÃO 

Serão abordados de forma preferencial (mas não limitados a estes) os seguintes tópicos 

na etapa de aceleração: 

a) Transformação Digital 

b) Como organizar sua Startup para estar adequada às políticas de fornecedores 

da NORSK HYDRO; 

c) Segurança Cibernética aplicada à solução proposta pela startup; 

d) Ferramentas ágeis e colaborativas (Scrum, Kanbam, Business Model Canvas) 

e) Modelos de Negócios. 

 

4. BENEFÍCIOS DA ACELERAÇÃO 

O processo de aceleração visa alcançar os seguintes resultados para as Startups 

participantes e para os seus integrantes:  

a) Validações de modelos de negócio pela equipe da NORSK HYDRO em conjunto com 

a AÇAÍ VALLEY;  

b) Desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes;  

c) Exposição dos projetos de negócios a potenciais áreas clientes da NORSK HYDRO;  

d) Potencial de criação de novas oportunidades. 

e) Oportunidade de interagir com os profissionais de diversas áreas da NORSK HYDRO. 

 

 

5. COMPROMISSOS DA STARTUP SELECIONADA A PARTICIPAR DO PROCESSO 
DE ACELERAÇÃO 
1) Disponibilidade para participar do processo de aceleração; 

2) Participar do processo de imersão em mentorias, que visam aprimorar o 

desenvolvimento, refino e validação de soluções, bem como adequar as 

tratativas para o negócio em desenvolvimento. 
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3) A mentoria será realizada através de abordagens ativas, estimulando a 

colaboração, a competitividade e a criatividade, visando o aprofundamento de 

metodologias e o desenvolvimento de competências pessoais. 

4) As mentorias acontecerão da seguinte forma: remotamente, realizadas através 

de ambiente virtual a ser disponibilizado pela NORSK HYDRO. 

5) Pelo menos 1 (um) dos participantes da equipe deverá participar do ciclo de 

mentoria. Eventuais desistências de participantes deverão ser informadas, 

imediatamente, à organização do Programa para que haja a possibilidade de 

outras equipes serem chamadas.  

6) Casos omissos e/ou exceções serão tratados pela Comissão Organizadora do 

Programa MINERA STARTUP, durante o processo de aceleração. 

7) A Startup que desejar participar do Programa deverá cumprir os prazos de 

envio de materiais (apresentações, status e informações sobre a proposta 

desenvolvida);  

8) A Startup deverá ter participação de 100% da carga-horária das capacitações 

e mentorias (com pelo menos 1 dos integrantes da equipe nos encontros 

presenciais e remotos);  

9) A Startup se selecionada deverá participar no dia pitch, sob pena de retirada 

da aceleração. 

 

6. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

São requisitos obrigatórios para inscrição ao processo de aceleração:  

1) Equipe formada por pelo menos 2 (dois) integrantes.  

2) Os integrantes da equipe deverão ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) 

anos. 

3) Ter soluções preferencialmente voltadas para: 

a) Realidade aumentada (como interface de interação homem-máquina); 
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b) Digital office (automatização de processos administrativos, redução do uso 

de papel, sensores inteligentes no ambiente do escritório, integrações 

práticas entre base de dados, dashboards / interfaces etc); 

c) Eficiência energética (na realidade de escritórios e/ou industrial); 

d) Reconhecimento de imagens de forma integrada com circuitos internos de 

imagens (CCTV); 

e) Internet das coisas (IoT) aplicado no ambiente industrial; 

f) Análise de dados (Datamining); 

g) Ferramentas de comunicação interna com colaboradores; 

h) Soluções para gestão ambiental; 

i) Soluções para gestão portuária; 

j) Soluções para saúde e segurança (por exemplo, wearables - sensores 

utilizáveis); 

 

Startups com modelos de negócios e soluções conectadas com os tópicos descritos 

acima, terão maior conexão com as demandas internas da NORSK HYDRO, porém 

existe abertura para modelos de negócios e soluções não listadas acima, desde que com 

clara conexão com o ambiente industrial, mineração e/ou administrativo.  

 

4) É desejável que a startup seja composta por integrantes que comprovem uma 

formação equilibrada, contemplando os três principais perfis: 

a) Perfil técnico: responsável pelo domínio tecnológico do negócio; 

b) Perfil designer: responsável pela tradução e compreensão da experiência 

entre clientes/usuários, bem como as necessidades atendidas pelo 

produto/serviço; 

c) Perfil negócios: responsável pelo desenvolvimento do modelo de negócios 

e aplicação e desdobramento de recursos. 
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7. FASES, ETAPAS E CRONOGRAMA  

Fase AÇAÍ VALLEY: 

1) Abertura do edital: 03/12/2020  

2) Período de inscrição: 03/12/2020 a 08/01/2021, as inscrições poderão ser 

realizadas no seguinte endereço https://bit.ly/minerastartup  

3) Análise das equipes inscritas: 09/01/2021 a 18/01/2021  

4) Informação dos projetos selecionados: 25/01/2021  

5) Preparação para o pré-pitch: 29/01/2021  

6) Seleção pré-pitch (fase onde a Açaí Valley e convidados irão selecionar 10 

startups para realizarem os seus pitchs para colaboradores da NORSK 

HYDRO.: 02/02/2021 

7) Serão selecionadas até 10 (dez) startups para o Programa SHARK RIVER – Fase 

NORSK HYDRO: 23/02/2021 

 

Fase NORSK HYDRO: 

 

A ser realizada no período a partir de 23/02/2021, por meio de encontros 

realizados remotamente pela plataforma digital Hydro a ser disponibilizada. Esta 

fase contará com etapas em que as startups selecionadas poderão evoluir em 

cronogramas diferentes, conforme o nível de maturidade da startup, complexidade 

da proposta da Prova de Conceito e disponibilidade dos profissionais das áreas da 

NORSK HYDRO que venham a apoiar a realização da prova.  

 

1) Etapa 01: Realização do Pitch, onde as startups apresentam suas propostas de 

soluções e modelos de negócios para várias áreas e profissionais da NORSK 

HYDRO;  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fminerastartup&data=04%7C01%7CUtama.Rhodes%40hydro.com%7C6e914ebd2e88442052af08d89164be3b%7Cbc1d89914a284552abc1ace7ae108274%7C1%7C0%7C637419209160047108%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PpuQrStXz3G7jEfPfl2ewmRlsT5FABpgbJX4TjwRl8o%3D&reserved=0


 
 
 
 

 

 
 

6 
  

2) Etapa 02: Divulgação das startups selecionadas para avançar na discussão de 

possíveis provas de conceitos com as áreas da NORSK HYDRO que demonstraram 

interesse.  

3) Etapa 03: Apresentação para a Startup selecionada dos desafios existentes na 

área da NORSK HYDRO em que demonstrou interesse, bem como discussão de um 

possível escopo para realização da prova de conceito; 

4) Etapa 04: Definição do escopo da prova de conceito entre startup e área interna 

da NORSK HYDRO; 

5) Etapa 05: Entrega da proposta técnica e comercial para a realização da prova de 

conceito.  

6) Etapa 06: Avaliação dos pré-requisitos de fornecedores da NORSK HYDRO e 

processo de contratação para a Startup executar a prova de conceito.  

7) Etapa 07: Execução da prova de conceito na NORSK HYDRO conforme escopo 

definido.  

As mentorias serão distribuídas por demanda, conforme a necessidade de cada 

startup e prova de conceito a partir da Etapa 04.  

A execução da prova de conceito não constitui obrigação à contratação da startup 

por parte da NORSK HYDRO. Eventual contratação da startup pela NORSK HYDRO 

será facultativa bem como atenderá aos seus requisitos e demandas internas. 

Também é importante reforçar que as startups selecionadas na etapa 02 podem ter 

o processo encerrado entre uma fase e outra, caso não atinjam o solicitado pela 

fase em questão, encerrando, dessa forma, sua participação no programa MINERA 

STARTUP, sem ônus qualquer a AÇAÍ VALLEY ou NORSK HYDRO.  

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
1) As equipes participantes autorizam a organização do Programa MINERA 

STARTUP e a Comissão Julgadora o acesso a todo o projeto elaborado durante 

a análise, para fins exclusivos de avaliação, os quais devem permanecer em 

posse dos criadores, sem prejuízo de serem apresentados quando solicitado;  
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2) Todos os participantes autorizam expressamente a utilização do uso de sua 

imagem, som e dados biográficos para uso exclusivo do Programa MINERA 

STARTUP em materiais de divulgação e elaboração de vídeos institucionais; 

3) Casos excepcionais, relativos à qualidade técnica e ao potencial inovador serão 

resolvidos pela Comissão Julgadora. Os relativos a questões administrativas 

serão resolvidos pela organização do Programa;  

4) O ato da inscrição implica na aceitação de todos os termos do presente Edital; 

5) Esta iniciativa independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, 

concurso ou operação similar, não estando, portanto, sujeita à autorização 

prévia estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71.  

6) Os projetos e equipes aprovados assinarão um termo de reponsabilidade e 

contrapartida com o Programa MINERA STARTUP. 

7) A NORSK HYDRO e o AÇAÍ VALLEY declaram que respeitam a propriedade 

intelectual prévia das startups inscritas no programa MINERA STARTUP, 

também é esperado das startups inscritas o respeito mútuo da propriedade 

intelectual prévia da NORSK HYDRO e AÇAÍ VALLEY. Não obstante questões 

específicas de propriedade intelectual, proteção de dados e demais itens 

sensíveis que venham a surgir dentro do escopo do programa de aceleração, 

serão discutidas caso a caso na etapa de definição de escopo para a prova de 

conceito, onde toda e qualquer propriedade intelectual que possa a ser gerada 

no âmbito das etapas e/ou provas feitas no Programa terão a discussão da 

propriedade entre a Startup e NORSK HYDRO, uma vez  não chegando a um 

acordo comum, a participação da startup no processo será encerrada 

independente da fase do programa. 

  

8) Apenas serão aceitas as inscrições das startups com suas bases de 

desenvolvimento, operação e negócios lotadas no estado do Pará.   
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9. CONTATOS, DÚVIDAS E COMUNICAÇÃO 

Para quaisquer esclarecimentos adicionais a respeito do edital, solicitamos nos 

contatar de segunda à sexta-feira pelo e-mail minerastartup@gmail.com. 

 

mailto:minerastartup@gmail.com

