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A Hack

REGULAMENTO OFICIAL DA HACKBRAZIL

Salve Nação do Hack! Bem-vindos à HackBrazil 2022 ("HackBrazil" ou "Competição").
Abaixo, no regulamento oficial ("Regulamento"), estão listados todos os detalhes,
regras e fases da competição. Se você planeja fazer a sua inscrição, por favor, leia com
atenção esse documento. A participação na Competição está condicionada à
aceitação de todos os termos e condições mencionados abaixo, os quais vigorarão
desde a presente data, bem como durante toda a duração do HackBrazil.

Caso tenha qualquer dúvida, não hesite em contatar a equipe da HackBrazil pelo
e-mail hackbrazil@brazilconference.org.

A HACK

A HackBrazil é uma competição anual de iniciativa da Brazil Conference ("Brazil
Conference" ou "Conferência"). Nossa missão é desenvolver startups que resolvam
grandes problemas brasileiros por meio de ideias inovadoras e empreendedoras.
Queremos unir brasileiros dos mais diversos ramos - estejam eles entre os mais
habilidosos dos makers, os mais criativos dos designers, ou os mais apaixonados dos
empreendedores - para que possamos fazer a diferença em nosso país. Todos os
desafios enfrentados por nossa nação estão em jogo e a HackBrazil pretende auxiliar
na aceleração de startups, na montagem de protótipos e na conexão de pessoas para
a busca de soluções concretas.

As equipes participantes da HackBrazil terão acesso a mentoria, recursos e,
principalmente, contatos (com outros hackers, patrocinadores e parceiros da
HackBrazil).

Na última fase da Competição, 5 equipes selecionadas farão seus pitches finais
durante a Brazil Conference 2022, que ocorrerá no começo de abril de 2022. Devido à
pandemia da Covid-19, o formato adotado pela Conferência - remoto ou presencial -
será comunicado até o final de Janeiro de 2022. O Manual fornece instruções
abordando as duas possibilidades. As equipes são encorajadas a acompanhar os
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painéis durante a Conferência e vão desempenhar o papel fundamental de representar
a transformação tecnológica e o empreendedorismo brasileiro.

A equipe vencedora será escolhida por nossa banca de jurados e receberá o prêmio
final em recursos financeiros.

Formato da Competição

FORMATO DA COMPETIÇÃO

O formato da HackBrazil é baseado nos estágios de fabricação de um produto e, sem
contar o período de inscrição, é composto por três fases: ideação, desenvolvimento e
pitch final.

INSCRIÇÃO

A inscrição consistirá de um formulário online e aceite do Regulamento da
Competição. As equipes devem preencher o formulário de inscrição pelo link em
nosso site e aceitar os termos e condições previstos neste documento.

Durante essa fase conheceremos as equipes inscritas, seus respectivos membros e as
ideias com as quais as equipes pretendem trabalhar durante a HackBrazil.

A HackBrazil aceitará ideias de empreendedores brasileiros, de todas as indústrias, em
fase inicial de desenvolvimento que demonstrarem um claro foco em um problema da
realidade brasileira. As equipes devem levar em consideração as seguintes regras:

● Cada time inscrito poderá apresentar apenas uma ideia para fins da
Competição.

● Os participantes não poderão fazer parte de mais de um time inscrito.
● Os times devem conter ao menos dois participantes, de forma que não serão

aceitas inscrições individuais. Os participantes devem ser membros ativos e
engajados no time. Não há limite máximo para o número de pessoas que
podem trabalhar no projeto, mas a equipe só poderá inscrever no máximo 3
membros como representantes, que serão os pontos de contato entre a
Competição e a equipe.
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● Pelo menos um participante de cada time inscrito deve ter cidadania brasileira
ou residir no Brasil.

● Todos os membros de cada time devem ser maiores de idade (+18 anos).
● Todos os membros da equipe devem ter reconhecida idoneidade moral e

reputação ilibada, sendo passíveis de eliminação quaisquer equipes que tenham
membros que estejam sendo, ou venham a ser, processados ou investigados,
cível, administrativa ou criminalmente.

A proficiência em inglês não é obrigatória, pois todas as etapas da Competição serão
realizadas em português. As comunicações que não forem realizadas por meio do
referido site serão realizadas por e-mail. Dessa maneira, o candidato é responsável
pelo acompanhamento das etapas do processo seletivo e a organização da HackBrazil
se isenta de responsabilidade caso o candidato não tome conhecimento de alguma
convocação ou informação relevante por não acessar o site, nossas redes sociais ou o
seu e-mail (inclusive a respectiva caixa de SPAM) frequentemente.

As equipes inscritas e seus respectivos membros reconhecem que sua inscrição e
participação na Competição são feitas de forma gratuita e não-onerosa, bem como, na
hipótese cabível, não constituem compromisso ou promessa de qualquer relação
presente ou futura com a HackBrazil, seus organizadores ou patrocinadores.

PRIMEIRA FASE - IDEAÇÃO

Após o encerramento das inscrições, 100 equipes serão selecionadas para a primeira
fase da Competição, a qual consistirá na elaboração de um vídeo curto descrevendo a
equipe e o projeto a ser trabalhado. Detalhes mais específicos sobre o vídeo serão
comunicados às equipes qualificadas.

SEGUNDA FASE - DESENVOLVIMENTO

O principal objetivo da segunda fase da Competição é manter uma rede integrada,
expressiva e viva de hackers, makers e empreendedores, gerando uma nova
comunidade de inovação do Brasil.

Dentre as equipes integrantes da primeira fase, serão selecionadas, no máximo, 35
equipes para a segunda fase. Todos os membros das equipes selecionadas receberão
um convite para acesso à plataforma da HackBrazil (“Plataforma”), na qual poderão se
comunicar com mentores e outros participantes da Competição.
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Uma lista de espera com outras equipes será mantida para casos de desistência.

A primeira parte da segunda fase consistirá na designação de mentores a cada uma
das equipes. Isso ocorrerá dentro da Plataforma, sendo que os hackers serão
integrados à rede da HackBrazil, com acesso aos mentores e outros participantes da
Competição.

Na segunda parte dessa mesma fase, serão realizados check-ins através de conversa
realizada por Skype, Google Hangout ou outra plataforma de conversa online com
duração entre 15 e 30 minutos, para que o comitê de avaliação e os mentores da
HackBrazil possam acompanhar as equipes. Um calendário ficará disponível na
Plataforma com maiores detalhes.

Os check-ins devem ser realizados, imprescindivelmente, dentro do prazo ora
estipulado. Em caso de descumprimento do prazo ora estabelecido ou de qualquer
outra obrigação prevista neste Regulamento, a equipe infratora será eliminada.

TERCEIRA FASE - PITCH

A fase final da Competição acontecerá durante a Brazil Conference, a ser realizada no
começo de abril de 2022. As equipes finalistas terão a oportunidade de assistir aos
painéis da conferência. O evento contará com a participação de palestrantes das mais
diversas áreas, inclusive de investidores e importantes nomes das áreas de tecnologia,
inovação e empreendedorismo, atuantes no cenário brasileiro. Mais detalhes sobre a
etapa final serão divulgados após o anúncio das equipes finalistas.

Após o pitch, a equipe vencedora será escolhida por nossa banca de jurados e
receberá o prêmio final em recursos financeiros.
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Programação

PROGRAMAÇÃO

Abaixo estão listadas as datas mais relevantes da HackBrazil e o que acontecerá em
cada etapa.

Exceto se especificamente previsto de forma diferente, os prazos abaixo serão
encerrados às 23:59 (horário de Brasília) do dia descrito.

14-09-2021

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES PARA A COMPETIÇÃO

● O link para o formulário de inscrição da HackBrazil estará disponível no site.

29-10-2021

ÚLTIMO DIA PARA INSCRIÇÃO

08-11-2021

INÍCIO DA PRIMEIRA FASE

● As equipes selecionadas deverão produzir um vídeo descrevendo suas ideias e
planos de ação para a fase de desenvolvimento

14-11-2021

ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE

● Último dia para envio do vídeo da primeira fase.

22-11-2021

INÍCIO DA SEGUNDA FASE - DESENVOLVIMENTO
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● As equipes que forem selecionadas para a segunda fase serão anunciadas e
convidadas para a plataforma.

30-01-2022

ENCERRAMENTO DA SEGUNDA FASE

● Data da última avaliação da segunda fase, a qual consistirá em um pitch a ser
enviado em formato de vídeo.

25-02-2022

ANÚNCIO DOS FINALISTAS

● As 5 equipes finalistas da HackBrazil serão anunciadas e o comitê de
organização da HackBrazil entrará em contato direto com tais equipes. As
últimas semanas antes da Brazil Conference deverão ser usadas para ajustar os
últimos detalhes do projeto e preparar o pitch final.

Começo de Abril de 2022

FASE FINAL - BRAZIL CONFERENCE

● O evento acontecerá no começo do mês de Abril de 2022, onde os finalistas
são encorajados a assistir os diversos painéis da conferência. A final consistirá
de um pitch para o corpo de jurados e participantes da conferência e será
transmitida pela internet para o mundo todo.

A organização da HackBrazil reserva-se o direito de alterar a programação e as datas
previstas acima a qualquer momento, devendo comunicar as alterações efetuadas aos
participantes da Competição da maneira que entender mais apropriada.
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Critérios de Avaliação

Os critérios de avaliação da HackBrazil foram desenvolvidos para selecionar projetos
que farão a diferença no Brasil e times que são capazes de tirar essas ideias do papel.

Critérios por fase

Durante cada fase, os times participantes serão julgados utilizando uma combinação
de critérios que avaliam tanto o potencial e a qualidade do projeto quanto a
capacidade de execução da equipe.

Qualidade do projeto

Fase Impacto Inovação Viabilidade Protótipo

Primeira Fase: Ideação ✔ ✔ ✔

Segunda Fase:
Desenvolvimento

✔ ✔ ✔ ✔

Terceira Fase: Pitch ✔ ✔ ✔ ✔

Capacidade de execução

Fase Competência HackBrazil Comunicação

Primeira Fase: Ideação ✔ ✔ ✔

Segunda Fase:
Desenvolvimento

✔ ✔ ✔
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Terceira Fase: Pitch ✔ ✔

Descrição dos critérios

Qualidade do projeto

Estes critérios avaliam o quanto o seu projeto está adequado à missão da HackBrazil.
Procuramos projetos que foquem em problemas brasileiros, que tragam uma solução
inovadora e sejam sustentáveis como negócios independentes. Para avaliar a aderência de sua
ideia a este ideal, utilizaremos os critérios descritos abaixo.

Impacto

O projeto soluciona um problema que afeta um grande número de pessoas ou uma
comunidade específica. O projeto possui impacto relevante na realidade brasileira. Para avaliar
o impacto de sua ideia considere as seguintes perguntas:

● Qual problema sua startup visa resolver?
● Quantas pessoas são afetadas pelo problema?
● O quão relevante este problema é para as pessoas afetadas por ele?

Sempre que possível, tente quantificar seu problema com números e evite adjetivos. Dizer que
um problema afeta meio milhão de pessoas é muito mais impactante que dizer que um
problema é enorme, ou afeta muita gente.

Inovação

O projeto é inovador, seja em termos de tecnologia ou modelo de negócio. O projeto aborda
um problema brasileiro de uma maneira diferente. Para avaliar o quão inovadora é a sua ideia
considere as seguintes perguntas:

● Já existem soluções semelhantes no mercado?
● No que a sua startup se diferencia das soluções atuais?
● O que torna a sua abordagem única?
● Quais inovações você está introduzindo no mercado que pretende atuar? Seja

específico.

Descreva como a inovação em questão pode ser aplicada a seu problema, e evite utilizar
buzzwords apenas por utilizar. Não adianta dizer que sua equipe vai utilizar Machine Learning e
Inteligência Artificial se não ficar claro como estas tecnologias podem ajudar na solução.
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Viabilidade

O projeto é financeiramente sustentável e operacionalmente viável na realidade brasileira. O
projeto pode ser replicado em larga escala. Para avaliar o quão viável é seu modelo de
negócios considere as seguintes perguntas:

● Como você pretende monetizar a sua ideia?
● Quem irá pagar pelo seu produto / serviço? Por que esta pessoa pagaria?
● Quais são os ganhos de escala que sua ideia pode fazer uso?

Em resumo, a sua ideia para em pé? Você possui um produto e serviço que as pessoas estão
dispostas a pagar? Como você pretende duplicar o número de clientes? E quadruplicar?

Protótipo

O projeto possui um protótipo funcional e utilizável na escala atual. O critério protótipo é
utilizado apenas da Fase Maker adiante, quando é esperado que sua equipe possua algo
concreto para compartilhar. Para avaliar a qualidade de seu protótipo considere as seguintes
perguntas:

● O que de concreto você possui para mostrar?
● Você realizou uma prova de conceito? Um piloto em pequena escala?
● O que você pode mostrar para nós para nos convencer de que sua ideia funciona?

Capacidade de execução

Estes critérios avaliam se o time possui as competências e habilidades necessárias para
transformar a sua visão em realidade, e que estejam engajadas durante seu período de
participação na HackBrazil.

Competência

A equipe é diversa em termos de habilidades e possui capacidade técnica para fazer o projeto
acontecer. A equipe possui conhecimento profundo do problema, da solução e de como
trazê-los ao mercado. Para avaliar a competência da sua equipe considere as seguintes
perguntas:

● Sua equipe possui as competências necessárias para implantar a solução?
● Sua equipe possui as competências necessárias para vender a solução?

HackBrazil

A equipe possui clareza em como os recursos da HackBrazil poderão ajudá-los a alavancar a
sua ideia. A equipe se engajou em todas as etapas, e possui clareza de como utilizará o
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prêmio, caso ganhe. Para avaliar o engajamento de sua equipe, considere as seguintes
perguntas:

● Porque você quer participar da HackBrazil?
● Como você pretende utilizar o prêmio caso ganhe a HackBrazil?
● Qual dos recursos oferecidos pela HackBrazil (Mentorias, Workshops, Networking) será

mais útil para vocês? Por quê?

Comunicação

A equipe articulou suas ideias de forma clara e efetiva. Este critério é importante em todas as
etapas da competição, e não apenas no Pitch! Para avaliar a qualidade da comunicação de sua
equipe, considere as seguintes perguntas:

● Consigo comunicar minha ideia para um leigo?
● Consigo resumir os principais pontos da minha ideia em 5 minutos? E em 2 minutos?

A equipe da organização HackBrazil efetuará a avaliação das equipes inscritas e reserva-se o
direito de decisão sobre os critérios de seleção.
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Prêmio

A missão da HackBrazil é viabilizar projetos e ideias que transformem a realidade da
sociedade brasileira. Por isso, nossas premiações têm o objetivo de ajudar as equipes
participantes a continuarem desenvolvendo seus projetos!

Finalistas: Brazil Conference 2022 e viagem para Cambridge,
MA

Em caso de realização presencial da conferência

Representantes (no máximo, três) das cinco equipes finalistas da HackBrazil terão as
despesas de locomoção (incluindo taxas de visto e passaporte), acomodação e
alimentação pagas para participar da Brazil Conference 2022. A conferência
acontecerá no começo de abril de 2022 em Cambridge, Massachussetts. A final da
HackBrazil acontecerá durante a conferência, onde as equipes terão a oportunidade de
apresentar um pitch de seus projetos para nossa banca de jurados e para os
participantes da conferência.

1º lugar: R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e troféu
HackBrazil

A equipe vencedora da HackBrazil receberá um prêmio no valor de R$75.000 (setenta
e cinco mil reais)* que deverá ser integralmente utilizado no desenvolvimento do seu
projeto. Além disso, a equipe receberá o troféu HackBrazil, no maior estilo maker
usando as mais modernas técnicas de fabricação.
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2º lugar: R$20.000,00 (vinte mil reais)

A equipe que ficar em 2º lugar na HackBrazil receberá um prêmio no valor de
R$20.000 (vinte mil reais)*, que deverá ser integralmente utilizado no desenvolvimento
do seu projeto.

3º lugar: R$5.000,00 (cinco mil reais)

A equipe que ficar em 3º lugar na HackBrazil receberá um prêmio no valor de R$5.000
(cinco mil reais)*, que deverá ser integralmente utilizado no desenvolvimento do seu
projeto.

*O valor do prêmio poderá ser revisado devido a restrições orçamentárias.
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Cumprimento deste Regulamento

As equipes inscritas e seus respectivos membros deverão observar atentamente todos
os termos e condições deste Regulamento, bem como todas as instruções informadas
pela equipe organizadora da HackBrazil, sempre de forma imediata. A inobservância
das instruções poderá ocasionar o imediato cancelamento da inscrição da equipe
participante e de seus respectivos membros em qualquer fase da Competição.

Durante a Competição, qualquer atividade constatada que seja considerada suspeita
deverá ser imediatamente informada a qualquer dos membros da organização da
HackBrazil. Eventuais incidentes ocorridos durante a Competição, envolvendo
quaisquer aspectos relativos a comportamento dos participantes e/ou
descumprimento do presente Regulamento ou das instruções passadas pela
organização da HackBrazil serão resolvidos de forma soberana e irrecorrível pela
própria equipe da HackBrazil. Se a organização da HackBrazil, de acordo com os
critérios estabelecidos única e exclusivamente por ela mesma, concluir que qualquer
participante obteve qualquer vantagem indevida mediante a utilização de meios
fraudulentos e/ou quaisquer outros mecanismos considerados inadequados pela
organização da Competição, o referido participante, bem como sua equipe, serão
imediatamente desclassificados.
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Responsabilidade Limitada

RESPONSABILIDADE LIMITADA

A responsabilidade da HackBrazil e da Brazil Conference é limitada à organização e
execução da Competição, na forma definida neste Regulamento. Ao submeter a
inscrição para a HackBrazil, as equipes e seus respectivos membros isentam
integralmente a HackBrazil e a Brazil Conference, bem como os seus respectivos
organizadores, patrocinadores, palestrantes, afiliados, representantes, conselheiros e
jurados (“Afiliados”) de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos,
ressarcimentos, custos, lesões, perdas ou danos, de qualquer natureza, que decorram
de, ou possam estar conectados, direta ou indiretamente, com a Competição.

A HackBrazil, Brazil Conference e seus respectivos Afiliados não serão
responsabilizados por eventos imprevisíveis ou por eventos que, ainda que previsíveis,
apresentem-se sob forma excessiva ou extraordinária, nem nas hipóteses de caso
fortuito ou força maior. A HackBrazil, a Brazil Conference e seus respectivos Afiliados
também não serão responsabilizadas nas hipóteses em que outros agentes tenham
contribuído com culpa ou dolo, incluindo a própria vítima, e nas hipóteses em que,
ainda que tenham a HackBrazil, a Brazil Conference e/ou seus respectivos Afiliados
agido dentro do razoavelmente exigido, por fatores externos e/ou independentes, o
dano ou prejuízo não tenha sido ou não pôde ser evitado.

A Competição poderá ser suspensa, adiada ou cancelada sem aviso prévio por
qualquer razão, inclusive por eventual insuficiência de recursos arrecadados de
patrocinadores ou em decorrência da Pandemia da COVID-19. Nenhuma das
disposições deste Regulamento gera qualquer direito líquido e certo ou qualquer
expectativa de direito a qualquer participante com referência a qualquer objeto.
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Propriedade Intelectual e Direitos Autorais

Todos os materiais e projetos submetidos pelas equipes participantes continuam sob
propriedade intelectual dos indivíduos ou organizações que as desenvolveram.

As equipes inscritas e seus respectivos membros concordam com a divulgação de seus
materiais e projetos na Internet e em outros meios de comunicação e, desde já,
reconhecem que são os únicos responsáveis pelo eventual registro de tais materiais e
projetos (ou seus respectivos, desenhos, composição, funcionamento, etc.) perante os
órgãos competentes. As equipes inscritas e seus respectivos membros reconhecem,
ainda, que a HackBrazil, a Brazil Conference, bem como seus respectivos Afiliados, não
terão qualquer responsabilidade caso os projetos e/ou materiais (ou seus respectivos,
desenhos, composição, funcionamento, etc.) apresentados para fins da Competição
sejam copiados ou indevidamente registrados por terceiros.

As equipes inscritas e seus respectivos membros garantem que são os únicos autores
dos projetos submetidos, e que esses projetos são frutos de trabalho originalmente
feito por membros da equipe. Caso qualquer material protegido por direitos de
terceiros seja utilizado, somente será considerado válido caso tenha sido obtida
permissão dos detentores de tais direitos.

Os membros das equipes inscritas garantem que respeitam e respeitarão, durante toda
a Competição, direitos de terceiros, inclusive direitos autorais e de propriedade
intelectual, e que os projetos e os materiais produzidos não são ofensivos, injuriosos,
difamadores; nem são de qualquer forma ilegais ou ilícitos. As equipes e seus
membros, e nunca a HackBrazil, a Brazil Conference ou seus respectivos Afiliados,
serão responsabilizados por quaisquer violações de direitos de terceiros. A HackBrazil,
a Brazil Conference e seus respectivos Afiliados se reservam o direito de regresso ou,
quando aplicável, de denunciação à lei (ou outra forma de intervenção de terceiro
aplicado ao caso concreto) em razão de questionamentos que venham a sofrer por
descumprimento do presente item por parte das equipes inscritas e/ou seus membros.
Ademais, os participantes concordam em indenizar e ressarcir a HackBrazil, a Brazil
Conference e seus respectivos Afiliados caso qualquer destes venha a ser questionada
por quaisquer das hipóteses previstas acima.
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As equipes inscritas e seus respectivos membros garantem que nenhum material
submetido para fins da Competição conterá vírus, cavalos de tróia, worms, ou
quaisquer outros dispositivos causadores de dano.

As equipes inscritas e seus respectivos membros garantem que as informações
submetidas sobre cada membro, na etapa de inscrição, são verídicas e correspondem
a fatos reais na carreira de cada um.
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Sigilo, Informações e Imagem

As equipes inscritas e seus respectivos membros manterão o mais absoluto sigilo com
relação a qualquer informação recebida proveniente da participação na HackBrazil. O
banco de dados gerado em função das inscrições, inclusive (mas não se limitando a) os
currículos dos membros das equipes inscritas, será de inteira propriedade da
HackBrazil, que poderá utilizá-lo sem qualquer ônus, para fins lícitos, da forma que
melhor lhe prouver.

As equipes inscritas autorizam a HackBrazil, a Brazil Conference e seus respectivos
Afiliados a divulgar os nomes de seus respectivos membros e o título do projeto, para
fins de divulgação e promoção da Competição. Os membros das equipes inscritas
autorizam, ainda, a HackBrazil, a Brazil Conference e seus respectivos Afiliados a utilizar
suas imagens para fins de divulgação e promoção da Competição.

A aceitação online dos termos deste Regulamento pelos participantes, condição prévia
para a participação regular na HackBrazil, também implicará na expressa autorização e
licenciamento gratuitos, mundiais, livres de pagamento de royalties, por prazo
indeterminado à HackBrazil, à Brazil Conference e a seus respectivos Afiliados, para
fins de reprodução parcial ou integral, edição, adaptação, tradução para qualquer
outro idioma, publicação, transmissão, emissão, distribuição e comunicação ao público
por quaisquer meios e em quaisquer formatos de: (a) nome, imagem, vídeo e voz dos
participantes que poderão ser gravados durante a Competição, a critério da equipe
organizadora; e (b) divulgação do escopo, conteúdo e funcionalidades dos projetos
apresentados pelas equipes inscritas. Os participantes vencedores ou qualquer dos
participantes não terão direito ao recebimento de quaisquer valores, seja a que tempo
e/ou a que título for, em virtude de qualquer forma de utilização, divulgação e
reprodução.
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Disposições Gerais

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela organização da HackBrazil.
A participação na HackBrazil, por meio da efetivação da inscrição, conforme definido
neste Regulamento, bem como o posterior aceite online, implicam no conhecimento e
na total aceitação deste Regulamento.
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FAQ

Essa página contém algumas das perguntas mais comuns feitas pelos participantes da
HackBrazil.

Que tipos de projetos podem participar da competição?

Apesar do nome, a HackBrazil não é só para projetos de engenharia de software.
Qualquer projeto que solucione um problema da realidade brasileira pode participar!
Por exemplo, em anos anteriores tivemos projetos de engenharia civil, elétrica e
negócios (com e sem fins lucrativos)!

Quantas pessoas a minha equipe pode ter?

Não há limite máximo no número de pessoas que podem trabalhar no projeto. Porém
a equipe deve inscrever um membro como representante, que será o ponto de
contato entre a organização e a equipe.

Além disso, caso a equipe se classifique para a fase final, a HackBrazil pagará as
despesas para que até representantes da equipe participem da Brazil Conference,
caso a Conferência seja realizada presencialmente, onde os representantes irão
apresentar o pitch na frente dos nossos jurados. Caso a Conferência seja realizada
virtualmente, o benefício não se aplica.

Em qual estágio de desenvolvimento o projeto deve estar
para participar da HackBrazil?
As equipes inscritas em edições passadas da HackBrazil tiveram, em média, o seguinte
perfil*:

● Produto ou serviço inovador, com foco no mercado brasileiro e com impacto
social.

● Estágio inicial de desenvolvimento (ideia / protótipo não testado em mercado /
mínimo produto viável / produto já lançado no mercado, porém incipiente).

● Fase pré-receita (menos de R$20.000,00 de receita pelas atividades comerciais
da empresa).
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● Times com três participantes e divisão clara de responsabilidades.

*A lista acima demonstra o perfil médio da candidatura em edições passadas da
HackBrazil, não se tratando de um perfil restritivo. Ela é apresentada aqui apenas como
exemplo do nosso atual processo. Se a sua equipe apresenta uma ideia inovadora e
impactante para a realidade brasileira, você é nosso candidato!

Posso participar com um projeto individual?

A HackBrazil exige que cada equipe tenha pelo menos dois membros, pois
acreditamos na necessidade de existência de diferentes habilidades para o sucesso de
uma startup.

Posso participar de duas equipes diferentes?

Não. Cada participante só pode aplicar com uma ideia ou equipe.

Posso inscrever um projeto sem fins lucrativos?

Sim! Porém, mesmo não sendo um projeto que foque em lucro, a equipe deve mostrar
que o projeto é sustentável economicamente, ou seja, que há um plano de negócios
para manter o projeto funcionando.

Eu tenho uma dúvida que não está listada aqui, com
quem eu posso falar?

O email da organização da HackBrazil é hackbrazil@brazilconference.org
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