CBA SHARK TANK MENTORSHIP – 18/09/2017 – 17H

INSCREVA-SE NO CBA SHARK TANK 2017!
O Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), associado da Joint Commission International (JCI),
incentiva e abre espaço para parcerias, mentorias e investimentos diretos e indiretos em startups de
saúde no IV Congresso Internacional CBA 2017!
O evento é uma grande oportunidade para a sua startup ganhar visibilidade entre os maiores e
melhores hospitais da América Latina e Europa! Relacionamento, Mentoria, Insights e Feedbacks
de empreendedores e muito aprendizado! Estes são alguns dos benefícios esperados!
Inspirado no game show norte-americano, este quadro terá até 5 empreendedores/startups
selecionados apresentando (em até 5 minutos) as suas ideias de negócio ou startups já em
funcionamento para empresários ou gestores de destaque no setor de saúde e audiência do
congresso internacional, a fim de obterem a mentoria dos mesmos, participação em programas de
aceleração, além de outras portas que podem ser abertas...
Ao final de cada apresentação os “tubarões” comentam a apresentação (em até 10 minutos) e
colocam as questões que consideram relevantes para a tomada de decisão. Posteriormente, os
membros da banca julgadora decidem se se retiram do projeto ou se entram com uma oferta de
mentoria ao empreendedor (com prazo a definir pelo próprio avaliador).
Além disso, ao final das apresentações, os jurados escolherão a startup vencedora do evento!
As ideias e startups apresentadas devem estar ligadas aos grandes eixos do Congresso
Internacional CBA 2017 - Saúde 2.0: Tecnologias emergentes e a qualidade do cuidado. São eles:
(i) inteligência artificial e sistemas de apoio à decisão clínica; (ii) integração de dados e
desenvolvimento de modelos mais sofisticados de cuidados e compensação baseados em
resultados; (iii) dispositivos e sistemas de monitoramento remoto de pacientes; e (iv) medicina
digital, diagnósticos, consultoria e educação continuada à distância.
O evento será realizado no dia 18 de Setembro, a partir das 17h, no WINDSOR BARRA - RIO DE
JANEIRO. As vagas são limitadas!
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QUEM PODE PARTICIPAR?
Micro e pequenas empresas de tecnologia – startups que atuem na área da saúde e que tenham
até 15 funcionários e/ou faturamento anual de até R$ 1 milhão.
Serão selecionadas até 5 startups, de acordo com os critérios técnicos definidos pelo CBA e
divulgados abaixo:
a. Aplicabilidade: as startups devem ser viáveis técnica e economicamente;
b. Nível de relevância: as startups devem representar uma contribuição relevante e concreta para
melhoria da saúde humana;
c. Caracterização da Inovação: as startups devem apresentar uma nova ideia ou a melhoria
significativa de um conceito já existente.
QUANTO CUSTA PARTICIPAR?
Não há valor de inscrição ou mesmo de confirmação de participação a ser pago para o CBA, no
entanto, todos os custos decorrentes de eventuais deslocamentos ou despesas durante o evento
(hospedagem, custos de viagem ou passagem, alimentação, traslado, dentre outros desta
natureza), serão de integral responsabilidade das respectivas startups. As startups selecionadas
poderão participar gratuitamente de toda a programação do congresso.
COMO PARTICIPAR?
As startups devem enviar um resumo de sua proposta inovadora com até 500 palavras para o
email: cba@cbacred.org.br até o dia 21 de agosto de 2017. O email deve conter o título CBA
SHARK TANK MENTORSHIP 2017.
No resumo, a startup deve indicar qual das 4 categorias que sua solução se encaixa:
(i) inteligência artificial e sistemas de apoio à decisão clínica;
(ii) integração de dados e desenvolvimento de modelos mais sofisticados de cuidados e
compensação baseados em resultados;
(iii) dispositivos e sistemas de monitoramento remoto de pacientes; e
(iv) medicina digital, diagnósticos, consultoria e educação continuada à distância.
DATAS IMPORTANTES:
Período de inscrição: 01 DE AGOSTO A 21 DE AGOSTO
Divulgação das selecionadas: 01 DE SETEMBRO
CBA SHARK TANK MENTORSHIP: 18 de SETEMBRO ÀS 17H
INFORMAÇOES ADICIONAIS
As empresas inscritas e selecionadas não poderão utilizar a marca "CBA" ou “JCI”, seja seu
logotipo ou mesmo a citação da instituição, sem prévia autorização.
A participação neste evento não vincula à aquisição de qualquer produto, serviço ou investimento
direto ou indireto pela instituição organizadora, o Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA).
O CBA não se responsabilizará por perdas, roubos, furtos, extravios ou danos a objetos ou
pertences (computador, laptop, notebook, celulares ou quaisquer outros) dos participantes, cabendo
a esses exclusivamente o dever de guarda e cuidado com tais pertences.
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