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1. SOBRE

O Healthtech Barretos é um programa de aceleração de startups da
área da saúde realizado pelo Harena, o Hub de Inovação do Hospital de
Amor em Barretos e o Sebrae For Startups. O programa tem duração de
12 (doze) semanas e é composto por oficinas, mentorias e meetups,
além de ações de conexão com o ecossistema de inovação em saúde
de Barretos (SP).

Serão selecionadas até 15 startups que se encontram em estágios de
modelagem, validação das premissas do modelo de negócio ou
validação do Produto Mínimo Viável (MVP), com foco na estruturação
de Provas de Conceito (POC’s) com o Hospital de Amor.

2. ATIVIDADES

As startups aprovadas no programa passarão por uma trilha de
desenvolvimento composta por oficinas, mentorias e meetups. O
cronograma do programa é composto pelas atividades e datas:

Módulo Atividade Data

1

Oficina: Modelagem de Negócios 13 de abril, 19h00

Mentoria Coletiva [2 especialistas] 20 de abril, 19h00

Mentoria individual [1 mentor] Agenda individual

2

Oficina: Validação de Problemas 04 de maio, 19h00

Mentoria Coletiva [2 especialistas] 11 de maio, 19h00

Mentoria individual [1 mentor] Agenda individual

3

Oficina: Validação de MVP 25 de maio, 19h00

Mentoria Coletiva [2 especialistas] 01 de junho, 19h00

Mentoria individual [1 mentor] Agenda individual

4

Oficina: Go-to-market 15 de junho, 19h00

Mentoria Coletiva [2 especialistas] 22 de junho, 19h00

Mentoria individual [1 mentor] Agenda individual



3. PÚBLICO

São consideradas como público-alvo do Healthtech Barretos todas as
startups, com ou sem CNPJ, com soluções inovadoras para a área da
saúde e que estejam em estágio de validação de seus modelos de
negócio.

4. BENEFÍCIOS

5. INSCRIÇÕES

As inscrições para o programa são gratuitas e podem ser realizadas até a
data 27 de março de 2022 às 23h59.

As inscrições devem ser realizadas EXCLUSIVAMENTE pelo site
https://hub.harena.com.br/healthtechbarretos mediante preenchimento
completo do formulário de inscrição e da equipe da startup.

As startups aprovadas no programa farão parte de um ambiente de
interação com atores envolvidos na transformação da saúde do país,
conectados ao Hospital de Amor de Barretos.

Os empreendedores terão acesso aos seguintes benefícios:
o Acesso a uma rede de mentores do Harena, Hub de Inovação

do Hospital de Amor de Barretos e Sebrae for Startups.
o 4 oficinas de capacitação para avanço na modelagem e

validação do negócio e 4 mentorias coletivas com 2
especialistas em cada tema.

o Diagnóstico e mentoria de acompanhamento com Head de
Aceleração do Sebrae, com 6 mentorias de mercado.

o Ingressos gratuitos para o CASE 2022, através da parceria
com a Associação Brasileira de Startups.

https://hub.harena.com.br/healthtechbarretos


6. CRITÉRIOS

Para que a inscrição seja considerada como válida, a startup precisa
preencher os seguintes pré-requisitos:

o TIME: a equipe deve, preferencialmente, ser composta por
membros com perfis complementares e ao menos uma
pessoa do time deve ter disponibilidade de participar de
todas as ações do programa e estar, preferencialmente,
dedicada fulltime ao negócio.

o SOLUÇÃO: a proposta de solução deve estar relacionadas
aos desafios de saúde, preferencialmente (mas não
excludente) em 4 áreas: Imagem, Pesquisa Clínica, Gestão
Hospitalar e Saúde Digital. Serão aceitas healthtechs em
todas as áreas da saúde.

o ESTÁGIO: A startup deve estar em fase de validação das
premissas iniciais do modelo de negócio, preferencialmente
com MVP (produto mínimo viável) em operação. Não serão
aceitos projetos em fase de ideação ou negócios em escala.

7. SELEÇÃO

O processo de seleção das startups que irão participar do programa se
dá em três etapas:

7.1 – Inscrições
As inscrições para o programa são gratuitas e podem ser realizadas de
27 de março de 2022 EXCLUSIVAMENTE pelo site do programa:
https://hub.harena.com.br/healthtechbarretos mediante preenchimento
completo do formulário de inscrição e da equipe da startup.

7.2 – Pré-avaliação
As startups que completarem suas inscrições dentro do prazo
determinado e preencherem os pré-requisitos serão avaliadas conforme
os critérios estabelecidos por no mínimo 2 (dois) representantes do
Harena e Sebrae-SP. As 20 melhores avaliadas serão convocadas para a
banca de pitch. O resultado será divulgado no dia 25 de março de 2022.

https://hub.harena.com.br/healthtechbarretos


7.3 – Banca de pitch
A Banca de Pitch, responsável pela seleção final das startups
contempladas, será formada por representantes do Sebrae-SP e seus
parceiros. As bancas acontecerão entre os dias 21 e 23 de março de
2022. Na ocasião, cada startup finalista terá direito a 5 minutos de
apresentação, seguidos de até 10 minutos para perguntas e
esclarecimentos da Banca, conforme programação da banca local.

8. RESULTADO

A seleção final e respectivo anúncio das startups admitidas no programa
será realizado até o dia 25 de março de 2022, por e-mail. Após o
anúncio, as startups selecionadas terão até 2 (dois) dias úteis para
confirmar a admissão e a participação no programa, garantindo assim a
sua vaga. Os organizadores se reservam no direito de admitir um
número maior ou menor de 15 startups, dependendo dos desempenho
das mesmas na banca de seleção.

9. DATAS

Atividade Data

Início das inscrições 23 de fevereiro de 2022

Término das inscrições 27 de março de 2022 (até 23h59)

Divulgação dos aprovados para Banca de Pitch 29 de março de 2022

Banca de Pitch 04, 05 e 06 de abril de 2022

Resultado final das startups aprovadas 07 de abril de 2022

Kickoff (abertura do programa) 13 de abril de 2022

O programa seguirá o cronograma abaixo, sendo responsabilidade dos
empreendedores seguirem os dias e horários previstos no cronograma.
Possíveis alterações serão publicadas no site do programa.



10. GERAL

10.1 – Gratuidade
O programa é totalmente gratuito. Como contrapartida, espera-

se dedicação e comprometimento das startups selecionadas, com a
participação em todas as atividades, e entregas nas sessões de
mentoria;

10.2 – Investimento nas startups
O programa não prevê nenhum tipo de investimento financeiro

nas startups selecionadas;

10.3 – Avaliações
Serão realizadas avaliações intermediárias ao longo do programa,

com o intuito de avaliar o impacto do programa em cada uma das
startups participantes. Aquelas startups que não demonstrarem
evolução poderão ter sua participação descontinuada;

10.4 – Desligamento
As startups que não demonstrarem comprometimento em

relação as atividades do programa poderão ter sua participação
descontinuada;

10.5 – Custos adicionais
Custos com deslocamento, alimentação e hospedagem, quando

aplicáveis, serão por conta da startup.

10.6 - Dúvidas
Considerações e dúvidas sobre o programa podem ser enviadas

para o e-mail guilherme@harena.com.br

Harena Hospital de Amor - Barretos

Sebrae for Startups

23 de fevereiro de 2022

mailto:guilherme@harena.com.br

