
Regulamento do Concurso 
 
 
WeXchange (www.wexchange.co) é o primeiro fórum regional para mulheres empreendedoras da América Latina e 
Caribe que conecta empreendedoras de alto potencial com o ecossistema empreendedor mundial. 
 
A Anjos do Brasil juntamente com a Rede Mulher Empreendedora e o MIA – Mulheres Investidoras Anjos promove 
um programa de apoio e incentivo para 3 mulheres brasileiras empreendedoras de alto potencial participarem do 
WeXchange 2016. Este concurso cultural tem o funcionamento regido pelo presente regulamento. 
 
 
Objetivo 
 
Os objetivos deste concurso são: 
 

 Apoiar 3 (três) empreendedoras brasileiras na participação no evento WeXchange 2016  

 Dar acesso a mentores, investidores, outras mulheres empreendedoras de sucesso e parceiros 
internacionais 

 Reconhecer empreendedoras de alto potencial e dar visibilidade 

 Capacitar em empreendedorismo e investimento 
 

Participação 

 

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

 Podem participar pessoas físicas, mulheres, maiores de 18 (dezoito) anos com projetos de empresa ainda 
não constituídas ou empreendedora com empresas em estágio inicial (startups) com menos de 2 (dois) anos 
de existência. 

 Requisitos para participação neste Concurso: 
o Ser mulher e brasileira 
o Ser fundadora de uma Startup e ter uma posição relevante no time. 
o Inovação e tecnologia serem um elemento chave no negócio 
o Ter um modelo de negócio escalável. 
o Fluência em inglês ou espanhol 

 São consideradas empresas em estágio inicial (startups) as que se encontram em estágio prematuro ou 
inicial de consolidação. 

 Os projetos de negócios submetidos devem ter um planejamento bem estruturado, ser inovadores (no 
produto, processo ou modelo de negócio), ser escaláveis e ter como meta mínima atuar em todo o mercado 
brasileiro. 

 Os organizadores se isentam de quaisquer custos que os participantes venham a ter relativos à sua 
participação ou permanência no Concurso, exceto aqueles relacionados às premiações oferecidas. 

 Os participantes cedem o direito de divulgação de sua participação aos organizadores, que poderão divulgá-
las em qualquer mídia com temática relacionada ao Concurso. 

 A inscrição no presente Concurso implica na aceitação ampla e total deste regulamento. 
 
Inscrição 
 
As inscrições serão on-line, com acesso disponível no endereço eletrônico 
www.mulheresinvestidoras.net/wexchange2016 no período indicado no cronograma abaixo, por meio de: 

 

 Preenchimento do formulário de inscrição contendo os dados completos do participante responsável pela 
inscrição e pela participação em todas as etapas do Concurso. Além disto, é necessário para as duas fases: 

 1a. Fase - Preenchimento de formulário eletrônico contendo respostas às seguintes perguntas 
1- Descreva sua startup em uma sentença.  
2- Qual o estágio de seu negócio? (ideia, protótipo, pré-operacional, operacional, etc.)  
3- Quanto tempo você está dedicando a sua startup? 
4- Qual o problema que você está resolvendo? 
5- Qual a vantagem competitiva da sua solução? 
6- Qual mercado atingirá? (setor, segmento, tamanho, abrangência, etc.)  
7- Quem são seus clientes potenciais? 
8- Quais são os pontos de maior valor no seu negócio? Justifique 
 (exemplos: oportunidade em si, a equipe, o sistema, parceiros atuais, o timing da oportunidade, 
experiência no mercado, etc.)  
9- Quem são seus concorrentes diretos e/ou indiretos. 
     (i.e. aqueles que hoje suprem de alguma forma a necessidade do mercado)? 
10- Modelo de Negócio: Como gera ou espera gerar receita? 
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11- Qual a experiência dos empreendedores? 
      (Aponte rapidamente suas principais qualificações e histórico profissional e dos demais fundadores 
se existirem)  
12- Qual seu endereço público no linkedin? 
13 - Qual o endereço de seu site/aplicativo /solução?                 

 2a. Fase -  
                       1- Envio de Deck com até 20 slides. (Não serão considerados slides adicionais) 
                       2 -Vídeo de 1min (não serão considerados mais de 1 min. de vídeo) 

 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. 

 Após o preenchimento e envio de documentos, os mesmos não poderão ser alterados ou substituídos. 

 O não cumprimento dos prazos estipulados para inscrição, preenchimento incorreto/incompleto e não envio 
de documentos solicitados, acarretarão na eliminação automática do projeto do Concurso. 

 As informações contidas no questionário, demais documentos e vídeos enviados ao Congresso serão 
consideradas de domínio público, podendo ser divulgadas nas diferentes etapas do Concurso. 

 
Competição 

 

 Os projetos enviados serão selecionados por uma comissão julgadora que realizará seleções eliminatórias 
em todos os projetos inscritos. 

 A comissão julgadora será definida pelos organizadores e é soberana em suas decisões, não cabendo 
recursos ou apelação em hipótese alguma. Os membros da comissão julgadora assumem, automaticamente, 
o compromisso ético de sigilo em relação às informações privadas a que tem acesso. 

 Os critérios de seleção são: 
o Problema claramente delineado e real. 
o Solução inovadora que responde ao problema delineado. 
o Potencial de mercado. 
o Escalabidade. 
o Perfil da empreendedora, experiência e conhecimento de mercado da equipe (se existir equipe). 
o Potencial de realização: estágio atual da empresa (comprovação do modelo, parceiros, clientes) X 

tempo de existência 
o Crescimento e potencial de expansão internacional 
o Potencial para receber investimento de capital empreendedor 

 Cada critério receberá uma nota entre 0 e 10, sendo a nota final a média simples das notas dos quesitos. 

 Cada trabalho será avaliado por pelo menos 2 membros da comissão avaliadora. 

 Em caso de empate de notas será adotado o seguinte critério de desempate: 
o Maior nota no critério inovação 
o Maior nota no critério perfil da empreendedora 
o Maior nota no critério potencial de realização 

 A seleção se dará em duas etapas: 
o 1ª. Etapa: 

o Serão selecionados os 10 (dez) melhores projetos  
o As empreendedoras terão 5 dias para enviar: 

o Deck de apresentação com até 20 slides. (Não serão considerados slides adicionais) 
o Vídeo de 1min (não serão considerados mais de 1 min. de vídeo) 

o 2ª. Etapa: 
o Serão selecionados as 03 (três) empreenderas vencedoras  

 Os finalistas de cada etapa serão informados por e-mail e o resultado será divulgado no site do Concurso. 

 Será eliminado o candidato finalista não confirmar sua participação do evento WeXchange 2016. 
 
Agenda 

 
Período de inscrição – de 15 de setembro a 05 de outubro de 2016 
 
Divulgação dos 10 finalistas – 09 de outubro de 2016 
 
Envio dos documentos adicionais pelos semifinalistas – 10 a 16 de outubro de 2016 
 
Divulgação dos 10 finalistas – 20 de outubro de 2016 
 
Participação no WeXchange 2016 – 14 e 15 de novembro de 2016 
 
 
 



Premiação 
 
A premiação será composta de apoio logístico para participação no evento WeXchange 2016 que ocorrerá em 
Buenos Aires nos dias 14 e 15 de novembro. 

 Passagem área São Paulo – Buenos Aires para o período do evento 

 Acomodação em hotel (quarto duplo) para o período do evento 

 Seguro viagem para o período do evento 

 Taxa de inscrição no evento 
A definição dos fornecedores (cia aérea, hotel e seguradora) são de exclusiva decisão dos organizadores. 
 
Disposições gerais 

 

 A comissão organizadora se reserva o direito de resolver os casos omissos, dúvidas, divergências ou 
situação não previstas por este Regulamento. 

 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. 

 


