REGULAMENTO AIBA CONECTA – AIBA LAB

1. Objetivo
O AIBA Conecta é um ciclo de atividades, dentro do programa AIBA Lab, promovido pela
Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia (AIBA) e o SENAI CIMATEC - Campus Integrado de
Manufatura e Tecnologia, com apoio do Land Innovation Fund, como uma iniciativa para gerar
oportunidades de inovação tecnológica para uma cadeia de soja mais sustentável. O objetivo é
conectar projetos propostos por startups e grupos pré-existentes (ter CNPJ não é requisito) que já
possuam uma solução inovadora para os desafios da região, com os produtores rurais e parceiros da
cadeia de produção de soja, promovendo assim oportunidades de negócio, e o apoio a soluções
melhor adaptadas para o Oeste Baiano.
O ciclo oferece para startups a oportunidade de apresentar suas soluções tecnológicas e
receber feedbacks para adaptá-las à realidade local, aumentando assim as possibilidades de conexão
com empreendimentos rurais da cadeia da soja, de acordo com seus desafios elencados, onde será
oferecido apoio ao refinamento das propostas para as soluções selecionadas, a fim de prepará-las
para o Fórum Aiba Conecta que ocorrerá em dezembro de 2021.
O AIBA Conecta faz parte do programa de inovação aberta AIBA LAB, um programa de
inovação que busca atrair e desenvolver empreendedores que, com uso de tecnologia, tragam
soluções mais acessíveis, sustentáveis e adaptadas à realidade local para a cadeia da produção da
soja na região oeste da Bahia. Para mais informações, acesse: https://aibalab.org.br/aiba-conecta/.

2. Demandas e temáticas prioritárias
As startups deverão submeter uma proposta de solução tecnológica para a cadeia da soja,
escolhendo um dos desafios a seguir:
a. Eficiência no uso da água: Disponibilização de dados e informação para que o
produtor possa tomar melhores decisões, e ser mais eficiente quanto ao uso da água
de forma sustentável na produção de soja.
b. Manejo e fertilidade do solo: Disponibilização de dados e informação para que o
produtor possa tomar melhores decisões e ser mais eficiente e sustentável no
manejo do solo para o cultivo da soja.
c. Plantio de sementes: Disponibilização de dados e informação para que o produtor
possa tomar melhores decisões e ser mais eficiente e sustentável com relação ao
plantio de sementes de soja.
d. Controle de pragas e doenças: Disponibilização de dados e informação para que o
produtor possa tomar melhores decisões e ser mais eficiente e sustentável no
controle de pragas e doenças que afetam a lavoura da soja.
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e. Acesso a mecanismos financeiros: Facilitação ao acesso a mecanismos de
financiamento que contribuam para o desenvolvimento sustentável da cadeia da
soja.
f. Engajamento em práticas sustentáveis: Ampliação do engajamento dos produtores
em práticas sustentáveis e inovadoras na produção da soja na região oeste da Bahia.
As iniciativas de sustentabilidade não se limitam às elencadas acima, cabendo às Startups
apontarem outras oportunidades de inovação correlacionadas à temática.
Visando conferir maior aderência dos projetos à realidade enfrentada pelos agricultores e à
realidade enfrentada no Cerrado para aproximar do objetivo acima delineado, os organizadores do
programa poderão fornecer materiais, dados ou informações, reais ou fictícios, cuja utilização ou
não nos projetos ficará a critério das startups e não impedirá a utilização de outras fontes lícitas de
informações para construção das soluções que serão apresentadas.

3. Cronograma
a. Calendário
Etapa

Período / Data / Horário

Inscrições - primeira chamada

07 de outubro a 01 de novembro de 2021

Resultado da primeira chamada

Até 05 de novembro de 2021

Inscrições - última chamada

03 a 16 de novembro de 2021

Resultado da última chamada

Até 19 de novembro de 2021

Mentoria

08 de novembro a 10 de dezembro de 2021

Fórum Aiba Conecta

08 de dezembro de 2021

b. Programação
Inscrições – Etapa de submissão de propostas de soluções visando a produção sustentável
da cadeia da soja por startups e grupos pré-existentes (ter CNPJ não é requisito) que pelo
menos já possuam um MVP (Produto Mínimo Viável) para as demandas e temáticas
prioritárias indicadas no item 2.
Mentoria - As startups receberão suporte do SENAI CIMATEC, AIBA e parceiros, além da
oportunidade de apresentar para produtores rurais que tenham a demanda para a solução
afim de ajudar as startups na melhoria da sua proposta para que esteja mais aderente aos
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interesses dos potenciais clientes do oeste baiano que estarão presentes no Fórum Aiba
Conecta.
Fórum Aiba Conecta - Um evento presencial1 em Luís Eduardo Magalhães para apresentar
as startups para representantes da AIBA, SENAI CIMATEC, Land Innovation Fund e possíveis
investidores, promovendo um ambiente propício a conexão2 entre startups e
empreendimentos rurais.

4. Local do Evento
As interações da inscrição até as mentorias serão 100% online e o link de acesso dos
encontros será enviado aos participantes com até 48 horas de antecedência pelo e-mail
contato@aibalab.org.br.
O Fórum Aiba Conecta será híbrido, onde o local será divulgado em até 30 dias antes do
evento através dos meios de comunicação oficiais.

5. Inscrições
A inscrição e participação para o AIBA Conecta é gratuita e poderá ser realizada através do
preenchimento do formulário eletrônico (https://bit.ly/aibaconecta) até o dia 16 de novembro de
2021, anexando o plano de negócios (recomendamos o Modelo C) e um vídeo demo de até 2
minutos, da solução ou do produto.
Poderá se inscrever startups que sejam formadas por no mínimo dois sócios com idade igual
ou superior a 18 anos e um deles sendo a pessoa desenvolvedora da solução, que já possuem
produto e até clientes/usuários, também são aceitas startups que estejam validando seus MVP's.
Caso a startup tenha mais de uma solução, ela deverá realizar uma inscrição por projeto.
São consideradas startups aquelas empresas que possuem propostas inovadoras e um
grande potencial de crescimento, por meio de modelo de negócios repetível e escalável, e que
tenham na inovação tecnológica os fundamentos de sua estratégia competitiva.

6. Seleção
A seleção das startups aptas a participarem do Aiba Conecta será realizada pela equipe
técnica do SENAI CIMATEC observando os critérios a seguir.
a. Potencial de impacto socioambiental
b. Aderência da solução proposta aos objetivos da Chamada e dos Desafios
apresentados
1

As startups que não puderem participar de forma presencial, terão a oportunidade de apresentar por
videochamada.
2
As conexões geradas não garantem a contratação da solução por parte dos parceiros envolvidos no
programa.
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c. Exequibilidade da solução proposta, considerando os investimentos necessários,
grau de maturidade da solução, e o domínio técnico e de mercado da equipe.

7. Certificação
O certificado de participação será concedido para todos os participantes que participarem
no Aiba Conecta, com carga horária de 20 horas, o qual será enviado no prazo de 30 dias após a
finalização do projeto.

8. Comunicação
Em todas as etapas do programa, as comunicações oficiais serão realizadas
preferencialmente por meios eletrônicos e/ou e-mail e site.
Caberá às startups acompanhar a programação, a evolução, os comunicados, os resultados e
eventuais alterações do Evento nos meios disponibilizados.
9. Contato
Em caso de dúvidas, solicitações e informações poderá ser dirigido por e-mail para:
contato@aibalab.org.br.

Bahia, 03 de novembro de 2021
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