REGRAS DE PARTICIPAÇÃO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO E PROGRAMA DE ACELERAÇÃO
DO VELOCITY BRASIL – 2A. TURMA – 3 MESES BRASIL / 3 MESES SAN ANTONIO TEXAS

PRINCIPAIS DATAS DA 2a TURMA
•
•
•
•
•

Seleção: 07 de janeiro a 28 de fevereiro de 2019
Aceleração Brasil: 2 de abril a 28 de junho de 2019
Demo Day Brasil: 4 de julho de 2019
Aceleração EUA: 12 de agosto a 12 de novembro 2019
Demo Day EUA: 14 de novembro de 2019

ELEGIBILIDADE
Para ser elegível para participar do programa de aceleração do Velocity Brasil, a startup deve estar em
um estágio de desenvolvimento em que já possua faturamento documentado. Itens qualificadores
abaixo:
• Sua empresa teve uma receita superior a R$ 40 mil nos últimos 12 meses, no momento da
inscrição;
• Pelo menos um co-fundador se compromete em participar pessoalmente de todas as datas
mínimas exigidas, tanto no Rio de Janeiro como em San Antonio, Texas;
• Pelo menos um co-fundador está empenhado em trabalhar no mínimo 40 horas por semana
nesse empreendimento;
• Toda a equipe deve aceitar as regras de participação para o processo de seleção do Velocity
Brasil;
• A pessoa que faz a inscrição possui uma clara participação majoritária na propriedade intelectual
do projeto;
• Sua empresa e/ou os co-fundadores não têm nenhuma ação judicial em andamento (como
falência, disputas judiciais, etc.) que envolva co-fundadores, investidores, parceiros ou clientes
do passado ou presente;
• A pessoa que faz a inscrição participará de todas as atividades de avaliação, incluindo
questionários online, entrevistas antes, durante e após o programa, e participação no evento
final para a seleção, o OBr Boot Camp.

PARA SE QUALIFICAR
Para ser considerado para o programa do Velocity Brasil, um dos integrantes da equipe deve enviar seu
nome e email pelos campos no final da página do Velocity Brasil (https://obr.global/velocitybrasil/).
As inscrições para a primeira fase da segunda turma encerram 12 de janeiro de 2019

FASES DE SELEÇÃO PARA AS 10 STARTUPS QUE SERAO SELECIONADAS
PARA O PROGRAMA
•
•
•

Fase 1: 07 de janeiro a 31 de janeiro de 2019 – classificam as startups que atingirem media de
50 % ou mais na soma dos 3 indicadores (maturidade, competitividade e preparo executivo)
Fase 2: 01 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2019 – classificam as startups que forem
selecionadas pelo Comitê após as entrevistas do GrowthWheel 360º Screening
Fase 3: 27 e 28 de fevereiro de 2019 – classificam 10 startups para 3 meses de aceleração no
Brasil e as 4 melhores são selecionadas para acelerar em San Antonio, Texas

.

STARTUPS E APORTES

O programa do Velocity Brasil procura admitir e acelerar startups com vocação global e que já estejam
tracionando no mercado brasileiro (com faturamento recorrente). Todas as equipas admitidas na
segunda turma, em 2019 terão:
• Um plano de ação construído em uma das principais plataformas mundiais de gerenciamento de
aceleração de negócios – a GrowthWheel®.
• Acesso a uma plataforma de mentoria com mentores nacionais e internacionais
• Acesso a grupos de investidores anjo do Texas e do Vale do Silício e no Brasil.
• Oportunidade de acelerar o seu projeto no maior e mais competitivo mercado mundial.
• Aporte em até US 10 mil
• Custos de programa de aceleração cobertos (valor aproximado de U$ 15 mil)
• Custos de passagem aérea e acomodação em San Antonio, Texas cobertos (valor aproximado de
U$ 30 mil)

A NEGOCIAÇÃO PÓS A ADMISSÃO AO PROGRAMA DO VELOCITY BRASIL:
•
•
•

Uma posição de equity até 12%
Uma posição de royalties até 10%
Comprometimento contratual com as plataformas e ferramentas de aceleração

ACELERAÇÃO 3 + 3
3 meses no Brasil – Abril a Junho de 2019
• Calibragem: A primeira parte do programa de aceleração é voltada para a calibração da proposta
de valor, market & product fit.
• Preparação: A segunda parte do programa de aceleração é voltada para a adequação da
proposta de valor e produto de acordo com a percepção de mercado internacional.
• Emerging Game Changers Demo Day – Brasil: Graduação da primeira jornada de 6 meses com
pitches para a seleção dos 2 melhores projetos a serem acelerados em San Antonio, Texas.
3 meses nos EUA – Agosto a Outubro de 2019
• Aceleração internacional: Programa de aceleração realizada nos Estados Unidos, na cidade de
San Antonio, Texas, com o patrocínio do programa local do VelocityTX.
• Emerging Venture Partners – USA: Graduação da jornada de 3 meses com pitches para redes de
investidores anjo do estado do Texas.

SERÃO ESCOLHIDOS 4 PROJETOS PARA SEREM ACELERADOS NOS EUA
O processo de seleção do programa do Velocity Brasil para a etapa de aceleração nos
EUA será realizado pelo comitê de investidores do programa e seguirá critério de aderência e penetração
de mercado norte americano e tracionamento na etapa de aceleração no Brasil.

AÇÃO LEGAL
O programa do Velocity Brasil, e seus respectivos coordenadores, Velocity TX e OBr Global deverão ser
totalmente isentos de qualquer reivindicação no caso de uma ação judicial.

OUTROS ACORDOS
O Programa Velocity Brasil, Velocity TX e OBr Global e seus promotores, não se responsabilizam por
acordos entre participantes do programa e terceiros.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

O Velocity Brasil não participa e não é responsável pelos direitos de propriedade intelectual nacionais ou
internacionais dos participantes da competição. Os participantes são responsáveis pela sua própria
propriedade intelectual e devem manter as informações consideradas estratégicas como confidenciais.

ENVIOS
Os materiais de admissão tornam-se propriedade do Velocity Brasil, no entanto, a apresentação da
inscrição não transfere quaisquer direitos, seja material ou por interesse em qualquer propriedade
intelectual contida ou referenciada nos materiais enviados, além dos direitos autorais dos materiais
enviados conforme apresentados.

IMORALIDADE
Os participantes que se envolverem em atividades imorais, incluindo mentiras ou trapaças, ou qualquer
atividade que possa afetar negativamente a imagem do Velocity Brasil, e/ou seus parceiros, tornam-se
inelegíveis para a participação em programas futuros.

ORIGINALIDADE
Todos os trabalhos e inscrições dos requerentes devem ser originais do requerente/equipe, ou
atualmente pertencentes ao requerente/equipe.

CONFORMIDADE, DESQUALIFICAÇÃO
Todos os participantes devem cumprir as regras. Qualquer violação das regras desqualificará a equipe de
um requerente do programa do Velocity Brasil.

IMIGRAÇÃO/IMPOSTOS
Os participantes devem estar legalmente presentes nos Estados Unidos durante a jornada internacional.
O Velocity Brasil não se responsabiliza pelo status de imigrante dos participantes. Os destinatários de
qualquer prêmio recebido durante sua jornada internacional são responsáveis por todos os impostos
relacionados ao recebimento de tal prêmio. O Velocity Brasil não é responsável por quaisquer obrigações
tributárias impostas a qualquer participante como resultado de sua participação no programa ou
recebimento de qualquer prêmio.

ANTITERRORISMO
Cada participante garante que ele ou ela não participa de atividades terroristas. O Velocity Brasil não se
responsabiliza por qualquer dano que resulte em violação desta garantia.

LEI
Cada startup está sujeita às leis federais, estaduais e locais aplicáveis.

ATUALIZAÇÕES
O Velocity Brasil pode atualizar as regras de participação ao longo do programa. Todas as atualizações
serão postadas no site: https://obr.global/velocitybrasil/

