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REGULAMENTO FASE II 

HACK FOR BRAZIL | COVID-19 

  

O Hackathon é uma iniciativa de livre adesão, promovida por diversas 

instituições do ecossistema brasileiro e organizado pela GP VENTURES LTDA inscrita 

sob o CNPJ nº 26.116.642/0001-44, estabelecida na Rua Germano Petersen Jr. nº 508 

– sala 501, Porto Alegre/RS - doravante denominada GROW+ (GROW+), promovida com 

o objetivo de atuar como uma resposta emergencial do ecossistema de inovação à 

pandemia do COVID-19; 

 

1. DESCRIÇÃO GERAL DO PROGRAMA 

1.1. O hackathon é realizado de forma online, com o suporte de plataformas digitais 

específicas para atender à finalidade de cada etapa. 

1.2. O hackathon foi estruturado em quatro fases, sendo: 

1.2.1. FASE I - ONLINE HACKATHON: A primeira fase do Hackathon teve por 

objetivo estimular a livre geração de ideias no combate ao COVID-19, por 

meio do uso de metodologia desenvolvida colaborativamente e organizada 

pela GROW+. As etapas desta fase foram construídas conforme os 

seguintes passos:  

A. Inscrição; 

B. Formação das equipes de trabalho; 

C. Execução do hackathon online (contemplando: Identificação da 

Persona, Mapeamento da Jornada do Usuário, Identificação de 

pontos de valor e de atrito, geração e detalhamento de ideias); 

D. Entrega das ideias priorizadas pelas equipes;  

E. Avaliação dos projetos pelo Banca Avaliadora, constituída por 

especialistas de mercado, saúde e tecnologia;  

F. Divulgação das 50 ideias vencedoras da primeira fase; 

1.2.2. FASE II - CONEXÃO STARTUPS: nesta fase, as 50 melhores ideias serão 

apresentadas a startups e grupos de desenvolvedores para analisar a 

aderência de soluções prontas; 
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A. Anuência das equipes ao documento presente - Regulamento Fase 

2;  

B. Mapeamento de startups e parceiros para conexão com as ideias da 

fase I;  

C. Conexão das equipes com as startups e parceiros de 

desenvolvimento e estruturação do plano de trabalho conjunto, se 

necessário; 

a. Soluções prontas para o mercado, que carecem da 

necessidade de suporte de desenvolvimento externa, poderão 

estruturar o plano de trabalho sem a integração de uma startup, 

mediante anuência da Comissão Organizadora. 

D. Entrega do plano de trabalho e pitch deck (apresentação) à 

Comissão Organizadora. 

1.2.3. FASE III - DEMODAY INVESTIDORES: as 50 ideias selecionadas passarão 

por um funil de avaliação, para apresentação a investidores e empresas 

interessadas em apoiar o desenvolvimento destas soluções; 

A. Análise dos planos de trabalho para possível investimento;  

B. Indicação das iniciativas que irão receber investimento, conforme 

análise e interesse do fundo/investidores; 

C. Definições do aporte e formalizações contratuais; 

D. Realização do aporte financeiro; 

a. Condicionado à manutenção da composição das equipes 

indicadas no plano de trabalho FASE II, salvo manifestação 

direta de algum integrante em deixar de integrar a iniciativa. 

b. Para realização do aporte, é obrigatória a existência de CNPJ 

compatível com a solução que será desenvolvida;  

1.2.4. FASE IV - MATCHMAKING EMPRESAS: nessa fase, as soluções são 

apresentadas para atender aos desafios de empresas, instituições e demais 

partes interessadas. 

A. Apresentação das soluções para empresas interessadas;  

B. Realizar a conexão entre as partes (equipes e empresas); 

C. Alinhamento do plano de trabalho com a parte interessada;  

D. Implementação e desenvolvimento da POC; 

E. Entrega do relatório da POC; 
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2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. As equipes geradoras das 50 ideias selecionadas na FASE I, estão aptas a 

participarem da FASE II.  

2.2. A continuidade da participação, tanto das equipes integrais, quando dos 

membros que as compõe, é de caráter voluntário, observando os seguintes pré-

requisitos: 

2.2.1. A definição e indicação dos integrantes de cada equipe que 

participarão desta segunda fase ficará a cargo de cada equipe. 

2.2.2. Para validação da participação, cada membro, deverá dar anuência 

ao presente regulamento. O processo ocorrerá por via digital 

indicada pela comissão organizadora; 

2.3. A participação na Fase II e fases subsequentes demandarão dedicação da 

equipe ao projeto para sua concretização. Caberá apenas à equipe a 

responsabilidade de concretizar e implementar a ideia proposta. A Comissão 

Organizadora reserva-se o direito e o papel de apoiar, facilitar e acelerar esse 

processo; 

 

3. DO DETALHAMENTO DA FASE II 

 

3.1. A Comissão Organizadora fará seu melhor esforço para indicar startups e 

parceiros que tenham aderência à ideia, para que, juntos, possam viabilizar as 

soluções. 

3.1.1. A aproximação com startups proposta tem por objetivo acelerar o 

desenvolvimento dos projetos das equipes face à Pandemia do 

COVID-19; 

3.1.2. Para aprovação na Fase II, não há por parte da equipe, obrigação 

do aceite da conexão com startups ou parceiros para o 

desenvolvimento. A equipe que não desejar ter acesso a essa 

conexão poderá dar sequência ao desenvolvimento da solução de 

forma independente; 

3.1.3. A Comissão Organizadora cumpre, portanto, um papel de 

facilitação e de apresentação de oportunidades existentes às 

equipes e startups, cabendo tão somente a elas a definição do 

aceite, ou não, da conexão. 
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3.2. As equipes deverão elaborar plano de trabalho (documento que descreve um 

projeto a ser realizado) e pitch deck (apresentação da solução), isoladamente ou 

em conjunto com a startup ou parceiro de desenvolvimento, no caso de 

estabelecimento de conexão. 

3.2.1. O modelo do plano de trabalho será fornecido pela Comissão 

Organizadora, que instruirá acerca do formato, informações 

necessárias e prazo de envio do material; 

3.2.2. O modelo de pitch deck será igualmente fornecido pela Comissão 

Organizadora, que definirá o formato, informações necessárias e 

prazo de envio do material; 

3.2.3. A entrega plano de trabalho e pitch deck à Comissão Organizadora, 

caracteriza a entrega final e conclusão da Etapa II. 

 

4. CRONOGRAMA 

 

4.1. As datas desta ação seguirão o calendário abaixo: 

Etapa Período 

Publicação do regulamento até 24/04/2020  

Anuência do regulamento¹ 24/04 a 27/04/2020 

Conexão das equipes com as startups e parceiros de 
desenvolvimento  

27/04 a 11/05/2020 

Desenvolvimento da solução e estruturação do Plano de 
Trabalho¹ 

29/04 a 11/05/2020 
 

 

 

5. DOS PAPEIS E RESPONSABILIDADES 

 

5.1. A busca por um parceiro ou startup para codesenvolver e agilizar o 

desenvolvimento da ideia pode, e deve, ser também realizado pela equipe. É 

possível que a Comissão Organizadora não identifique, a curto prazo, uma 

startup ou parceiro imediato para codesenvolvimento da solução, tendo em vista 

que essa é uma circunstância de mercado que foge ao controle da Comissão 

Organizadora; 
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5.2. A Comissão Organizadora indicará potenciais startups e parceiros para que a 

equipe avalie a aderência e sinergia com o projeto em questão. Essa avaliação 

cabe igualmente à equipe que recebeu a indicação, quanto à startup ou ao 

parceiro, que devem fazer uso dos meios e conhecimentos disponíveis a fim de 

avaliar se a conexão é de seu interesse; 

5.3. Reconhecido o potencial e existindo o interesse no codesenvolvimento do 

projeto, os grupos de trabalho formados (compostas pela equipe da Fase I, 

startup e/ou parceiro) devem iniciar o desenvolvimento do plano de trabalho 

conjunto da solução; 

5.4. A submissão do plano de trabalho e do pitch deck não implicam, no entendimento 

da Comissão Organizadora, na troca de informações confidenciais entre as 

equipes, startup ou parceiro. Não se faz necessário, portanto, que nenhum 

documento ou termo de confidencialidade seja firmado nesta fase do programa; 

5.4.1. Caso as equipes, startup ou demais envolvidos queiram firmar tais 

documentos, a decisão e sua operacionalização cabe às partes 

interessadas; 

5.5. A seleção da ideia para a Fase II não gera, por parte da Comissão Organizadora, 

nenhuma obrigação ou vínculo com as equipes, tampouco se responsabiliza pela 

efetividade ou sucesso da conexão e aproximação com startups ou parceiros, 

não cabendo nenhuma responsabilização nesse sentido; 

5.6. A Comissão Organizadora também não tem o papel de intervir na relação firmada 

entre equipes, startups ou parceiros para o desenvolvimento das ideias. Se tal 

intervenção for desejada, ela deve ser formalizada pela parte interessada e 

encaminhada ao e-mail: healthplus@growplus.com.br; 

5.6.1. O encaminhamento de pedido de intervenção não significa, 

contudo, a resolução de quaisquer conflitos ou indicação de 

soluções ótimas, mas tão somente uma orientação e um apoio. 

Ressalta-se que essa recomendação deve, portanto, ser 

interpretada pela equipe dentro do seu contexto e da sua realidade, 

podendo ou não ser seguida pela equipe; 

5.7. Os participantes da Fase II declaram ter conhecimento de que, em caso de 

apresentação das equipes e suas soluções a terceiros por parte da Comissão 

Organizadora, esta não é parte de tal relação. Da mesma forma, a Comissão 

Organizadora se isenta de responsabilidade por eventuais acordos que as 

equipes venham a firmar com terceiros, incluindo investidores, aceleradoras ou 

parceiros apresentados durante o programa que tenham ou não relação 

comercial ou de parceria com a instituição organizadora deste Programa.  

mailto:contato@healthplus.com.br
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5.8. Os empreendedores deverão tomar todas as medidas e cautelas que 

entenderem necessárias na troca de informações com quaisquer terceiros, em 

especial em relação a proteção das informações e propriedades intelectuais 

(caso existam) que eventualmente venham a divulgar. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Toda e qualquer informação do programa é disponibilizada também via digital, 

por meio do site e redes sociais da GROW+, além de comunicados diretos às 

equipes por via aplicativos de mensagens previamente combinados. Cabe à 

equipe acompanhar o material divulgado, assim como duas regras e prazos. 

6.2. Os participantes, a partir da sua vinculação ao presente regulamento, estão 

cientes e autorizam a Comissão Organizadora, de forma irrevogável e gratuita, a 

fazerem uso de suas imagens e/ou seus nomes em qualquer publicidade, aviso 

ou comunicação que for realizadas em qualquer meio escrito ou audiovisual, em 

qualquer territorialidade, por tempo indeterminado; 

6.3. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de negar a participação e/ou 

excluir do Programa as pessoas que violem ou façam uso indevido de 

informações protegidas sob forma de registro de propriedade intelectual (como 

patente, marcas etc) dos quais não são proprietários. Vale destacar que ideias 

não estão suscetíveis a registro de patente ou propriedade intelectual, o que se 

diferencia de desenho industrial já requerido ou pedidos formais de patentes já 

realizados; 

6.4. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de recusar a participação de 

indivíduos ou empresas que não reúnam os requisitos descritos neste 

regulamento, que não cumpram com os termos de participação, violem o espírito 

do Programa, faltem com respeito ou cortesia, ou dificultem o bom andamento 

do processo, a qualquer tempo, enquanto participantes do programa. 

6.5. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de modificar, a qualquer 

momento, o regulamento, ou mesmo sua possível anulação sempre que exista 

motivo determinante, comprometendo-se a comunicar o novo regulamento e as 

novas condições do Programa ou sua anulação definitiva, se for o caso, com a 

suficiente antecipação e publicidade, sem que exista direito a qualquer 

indenização em favor dos participantes. 

6.6. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de modificar ou definir a não 

execução das próximas fases previstas sempre que exista motivo determinante, 

sem que exista direito a qualquer indenização em favor dos participantes. 
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7. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

7.1. Eventuais dúvidas ou esclarecimentos adicionais devem ser enviados para o e-

mail healthplus@growplus.com.br. 
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