
 

Regulamento Digital Agro Connection 
 

1. SOBRE O PROGRAMA 

O programa Digital Agro Connection é um programa de inovação aberta desenvolvido pela Frísia Cooperativa 
Agroindustrial, com o objetivo de captar e selecionar startups para desenvolver oportunidades, novos negócios 
e otimizar os processos internos selecionados pela cooperativa e seus parceiros. O principal foco é buscar 
soluções inovadoras para o agronegócio e toda sua cadeia. O programa terá início em fevereiro de 2021, 
podendo manter participação ao decorrer do ano conforme necessidades acordadas entre as partes.  

O programa de 2021 terá como tema Transformação Digital no Agronegócio.  

Este documento estabelece detalhes do Digital Agro Connection, a fim de garantir o bom funcionamento e 
andamento do mesmo. A simples participação no programa não gera à Cooperativa Frísia quaisquer 
responsabilidades quanto ao êxito do empreendimento ou de obtenção de recursos por parte da cooperativa. Em 
mesma toada, unidos pela causa social contra o coronavírus (COVID-19), salientamos que o fluxo das etapas 
e suas respectivas datas poderão sofrer alterações, dadas as condições de incertezas sobre o cenário atual. 
 

2. SOBRE A FRÍSIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

A matriz da Frísia Cooperativa Agroindustrial está localizada em Carambeí, região centro-sul do Paraná, 
considerada polo da agricultura e pecuária. Atua em mais de trinta municípios do estado e em Paraíso do 
Tocantins, na região norte do Brasil. Sempre focada em atender as necessidades do produtor rural, a Frísia tem 
como um de seus objetivos estratégicos o fomento da Inovação em seus ramos de atuação, apoiando a 
integração com o ecossistema em que está inserida. 
 

3. OBJETIVOS DO REGULAMENTO 

O presente regulamento tem como objetivos: 

•  Promover a inovação aberta, conectando startups que possuam competência técnica para propor e 
desenvolver soluções inovadoras para os desafios da cooperativa, em colaboração com Parceiros e Apoiadores 
e demais atores do ecossistema. 

• Desenvolver e/ou implantar soluções e/ou novos negócios com potencial de alto impacto 
econômico/financeiro e socioambiental, por meio de startups adequadas à realidade e necessidades da 
cooperativa, bem como a fixação de critérios para seleção e permanência no programa. 
 

4. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

O programa é destinado para: 

• Startups que já validaram o seu negócio; 

• Startups que já iniciaram as vendas de seus produtos/serviços; 



 

• Startups que precisam aperfeiçoar seus produtos/serviços/processos; 

 

Documentos necessários para a participação: 

a) Contrato Social e última alteração;  

b) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral perante o CNPJ;  

c) Nome(s) do(s) representante(s) legal(is); 

d) Cópia RG e CPF dos sócios. 
 

A inscrição deve ser feita através do formulário online, disponível no site 
(https://digitalagro.com.br/connection/). Os documentos devem ser enviados para o e-mail 
connection@digitalagro.com.br, após confirmação do cadastro.  

 

A inscrição e documentação será avaliada e validada pelo comitê organizador do Digital Agro Connection. A 
Frísia Cooperativa Agroindustrial se resguarda ao direito de não selecionar startups que não se enquadrarem 
nos critérios internos definidos pelo comitê organizador. 
 

5. TEMA 

Para a Digital Agro Connection 2021 são apoiáveis startups que desenvolvam soluções com a seguinte temática: 

• Transformação Digital no Agronegócio. 

Um conceito que engloba a utilização de tecnologias, além das principais inovações tecnológicas com o objetivo 
de melhorar o desempenho dos processos (de Produtores Rurais, das Agroindústrias e da Cooperativa - 
administrativo). 

Áreas de atuação, Setores e Unidades da Cooperativa: 

 Produção Rural (Agrícola, Pecuária e Florestal);  
 Matriz Administrativa (ex: setores como Financeiro, Marketing, Logística, Comercial etc...); 
 Armazéns e Secadores; 
 Fábrica de Rações; 
 Lojas Agropecuárias 
 Produção de Sementes; 
 Insumos Agrícolas; 
 Unidade Industrial de Carnes e; 
 Moinho de Trigo. 

 
 
 



 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A análise técnica de cada startup, para o programa, será avaliada de maneira padronizada pela Banca 
Examinadora, conforme listagem abaixo: 

 

7. CRONOGRAMA DO PROGRAMA 

 

8. BONIFICAÇÕES DO PROGRAMA 
 

As startups selecionadas terão acesso aos seguintes benefícios: 

• Participação no evento Digital Agro; 

• Horas de aprimoramento durante o programa com mentores especialistas; 

• Realização de Provas de Conceito na Frísia e possibilidade de custeio; 

• Divulgação publicitária de pré-seleção e finalista do Programa Digital Agro Connection; 

• Potencial parceria com a Cooperativa Frísia; 

• Possível acesso ao fundo de expansão e investimento da Cooperativa. 
 

9. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA E DIREITOS DE CESSÃO 

A participação no Digital Agro Connection é voluntária e gratuita, não sendo exigida a aquisição de qualquer 
serviço, produto ou pagamento de qualquer valor. Ao inscrever-se no programa e concordar com as regras deste 
regulamento, os participantes, automaticamente, expressam sua participação voluntária na campanha, bem 
como cedem à Frísia Cooperativa Agroindustrial os direitos de uso de imagens e divulgação em sites, redes 
sociais, eventos ou quaisquer meios de comunicação e veículos de mídia a marca das empresas participantes. 

Critérios de Seleção Pontuação
Alinhamento com o tema proposto 15
Resultados Financeiros 14
Resultados Qualitativos 14
Investimentos do Projeto 13
Riscos 11
Escalabilidade 10
Velocidade na Implantação da Solução 8
Capacidade Técnica da Equipe 8
Complexidade/Autonomia de Implantação 7

Etapas Início Fim Observações
Inscrições 12/fev 12/mai Período pré-definido para inscrições das Startups no tema Transformação Digital

Pré-Seleção 12/mai 31/mai Serão pré-selecionadas as Startups que participarão do Pitch Day
Workshop Modelo de Negócios Frísia 31/mai 16/jun Aprofundamento das squads nas problemáticas e modelo de negócios Frísia

Pitch-Day - Proposta de POC's 13/jul 15/jul Apresentação e Seleção das POC's na Feira Digital Agro

Start POC's e Definição das Sprints 16/jul 28/jul
Assinatura dos Contratos com as Selecionadas

Definição das Sprints para controle dos Backlogs
Mentorias Técnicas

Demoday Final 03/dez 03/dez
Apresentação do Pitch Final com resultados atingidos

nas Provas de Conceitos para Público Frísia e Parceiros



 

Para participar, os interessados devem preencher os requisitos descritos neste regulamento e manter o cadastro 
ativo e atualizado, sempre que necessário.  

Ao efetuar o cadastro, a equipe autoriza a utilização de seu e-mail para fins de recebimento de comunicados 
relacionados ao Digital Agro Connection ou assuntos que tangem temas de inovação.  

Em mesma toada, a equipe autoriza a utilização dos dados cadastrados na plataforma para demais usos por 
parte da Frísia, bem como registro em banco de dados de startups cadastradas, para possíveis futuros trabalhos, 
conforme necessidades e demandas da cooperativa. A Frísia, na execução do presente regulamento, poderá 
utilizar a marcas das empresas participantes do Digital Agro Connection para qualquer tipo de divulgação, 
mesmo após a desvinculação do projeto e/ou dos participantes.  

As equipes deverão solicitar prévia e expressa aprovação da Frísia para qualquer divulgação, entrevista, oral ou 
escrita, e/ou publicação que faça menção ou referência às marcas da cooperativa e de seus parceiros, 
respeitando as normas e diretrizes internas referentes à utilização de logomarcas. Desta forma, fica como dever 
dos participantes solicitar formalmente à Frísia, qualquer dúvida, reclamação ou alteração sobre as divulgações 
feitas pela empresa para fins de negociações e consenso entre as partes. 

É facultado às equipes o direito de encerrar seu cadastro a qualquer momento, através do qual cessará o envio 
de atualização e a participação no programa. A participação nesta ação não gerará ao participante nenhum 
outro direito ou vantagem que não esteja expressamente previsto neste regulamento. 
 

10. DO CADASTRO E PARTICIPAÇÃO 

Os projetos propostos pelas equipes deverão ser resultado da criação única e exclusiva dos participantes, não 
sendo aceitas cópias - totais ou parciais. Ao aceitar o presente regulamento, os participantes declaram autoria 
do projeto e reconhecem que não é passível de qualquer proteção, se responsabilizando por eventuais 
questionamentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua autoria. 

Sob sua integral responsabilidade, os participantes declaram não existir nenhuma proibição tácita, expressa ou 
escrita, vinculada à divulgação do projeto, objeto desta cessão de direitos, estando livre de quaisquer ônus ou 
impedimentos de ordem legal.  

Qualquer projeto que viole ou venha a violar propriedade de terceiros ou que manifeste conteúdo impróprio ou 
que sugira ou encoraje atividade ilegal ou divulgação de informações que não possam ser transmitidas por 
motivos legais ou contratuais, será automaticamente desclassificada, sem prejuízo da cobrança de eventuais 
perdas e danos sofridos pela Frísia Cooperativa Agroindustrial. 
 

11. SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E COMPLIANCE 

As startups selecionadas se comprometem e se responsabilizam por si, pelos seus empregados, pelos seus sócios 
e/ou representantes, e por tratar dos dados, informações, documentos, procedimentos, especificações técnicas, 
programas e arquivos, exclusivamente com fins de executar o trabalho proposto pela Frísia Cooperativa 
Agroindustrial, em caráter de estrito sigilo e confidencialidade. As startups deverão agir com diligência para 
evitar indevidas divulgações (verbais ou escritas), seja por ação ou omissão.  



 

As startups se responsabilizam integralmente pela não observância do sigilo e confidencialidade, arcando com 
eventuais perdas e danos causados e apurados judicialmente. As condições de confidencialidade, descritas neste 
regulamento, deverão prevalecer mesmo com o término da vigência do Digital Agro Connection. 
 

12. DESCLASSIFICAÇÃO 

Na hipótese de serem constatadas situações de fraude, ilicitudes, plágios, tentativas de burlar este Regulamento 
ou qualquer outra ação que infrinja as regras descritas no mesmo ou na legislação vigente, as startups serão 
desclassificadas e excluídas do Digital Agro Connection, segundo entendimento exclusivo da Frísia Cooperativa 
Agroindustrial. 
 

13. NÃO ALICIAMENTO 

Conforme andamento da Digital Agro Connection, fica interdito a contratação de recursos humanos - da 
relação Frísia x Startup - por um período de pelo menos um ano, resguardando relacionamento sadio e 
sustentável para ambos. 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente Regulamento poderá ser alterado, suspenso ou cancelado a qualquer momento e por qualquer 
motivo pela Frísia Cooperativa Agroindustrial, o que será comunicado aos participantes, não gerando assim 
nenhuma pretensão de indenização aos mesmos. Todas as dúvidas e/ou questões referentes à plataforma Digital 
Agro Connection devem ser encaminhadas à Frísia, através do site ou do e-mail connection@digitalagro.com.br 

Casos não tratados ou não contemplados neste Regulamento serão analisados pelo Comitê Organizador do 
programa, julgando e decidindo pelo mesmo de forma soberana. A participação no Digital Agro Connection 
não almeja ou gera nenhuma expectativa ou formaliza existência de qualquer tipo de relação comercial ou 
parceria posterior com a Frísia, não se estabelecendo por força do cadastramento no programa nenhum vínculo 
empregatício ou responsabilidade da cooperativa com os participantes.  

Havendo o interesse no estabelecimento de uma eventual parceria, o assunto será tratado de forma 
independente, cabendo à Frísia esta decisão. Este Regulamento é regido pela legislação vigente, citando, mas 
não se restringindo, a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e o “Marco Civil da Internet”, como é 
popularmente chamada a Lei nº 12.965/14, respeitado os princípios, garantias e direitos fundamentais. 


