
DESAFIO ARENA HUB PAULISTÃO

O Desafio
O Desafio Arena Hub Paulistão foi desenvolvido pelo Arena Hub,
Federação Paulista de Futebol e LiveMode e busca startups para
oferecer uma experiência ainda mais inovadora e imersiva na
partida decisiva do maior campeonato regional do Brasil. O
objetivo é encontrar soluções focadas em:

- Engajamento de Fãs;
- Transmissão;
- Experiências em Arenas.

O Desafio disponibiliza mentorias para os empreendedores,
previamente qualificados, de acordo com o seu estágio
e necessidade para melhor desempenho no evento da
final do desafio que acontece no dia 21/03/2022.
 
Para esse programa haverá uma preferência em selecionar
startups inovadoras, com alto potencial de implementação
imediato de sua solução no evento da final do campeonato
Paulista (03/04/2022).
 
Esperamos aplicações de startups que sejam formadas por no
mínimo dois sócios, sendo que um deles esteja 100% dedicado
ao negócio. Porém esses não serão critérios definitivos
para exclusão.

Todas as startups serão avaliadas nos seguintes indicadores:
• Potencial de implementação;
• Grau de inovação de sua solução;
• Qualidade da equipe que atua na empresa;
• Sinergia com o desafio.

 



O Desafio Paulistão faz parte de uma iniciativa do Arena Hub e
FPF e a LiveMode e é operacionalizado pelo Arena Hub. O
programa conta ainda com parcerias estratégicas de diversos
players do mercado nacional e local visando o desenvolvimento
de um ecossistema de fomento às startups.

 
Público-alvo
Esse programa é destinado preferencialmente para
empreendedores que tenham uma startup na fase de operação
e escala.
 

• Operação: soluções que já estejam operando no mercado

• Escala: Startups que já encontraram o Product Market Fit e
estão em fase de crescimento.

Empreendedores, de todo o Brasil, podem se inscrever desde
que tenham disponibilidade para participar digitalmente de
todo o processo que dura cerca de 02 semanas, e quando
selecionada, tenha a possibilidade de estar ou não presencial
para a implementação da solução na final do Paulistão 2022.

Importante: Não pode existir nenhum custo por parte da
startup para implementação da solução durante a final do
Campeonato Paulista



 

 
Principais Benefícios:
Além de todo o entendimento da dinâmica e metodologia de
lançamento de produtos inovadores, conhecimento sobre o
universo das startups e troca de experiências com profissionais
locais e mentores especializados de todo o país, as startups
classificadas as finais receberão:

• Participação no Programa Paulistão by Arena Hub;

• Uso da solução da startup na final do Paulistão 2022;

• Equity Free: não ficaremos com nenhum percentual da sua
empresa;

• Mentoria individual durante e após o término do desafio;

• Networking com a rede de Associados e Entidades
Esportivas do Arena Hub e entre os participantes do
programa para facilitar criação de parcerias e o processo de
validação da startup.



Cronograma e Contato

• 24/02 - Lançamento oficial
• 14/03 - Encerramento das inscrições
• 15/03 - Screening
• 16/03 - Anúncio e divulgação das 5 selecionadas
• 17/03 - Mentoria para a Grande Final (Pitchday)
• 21/03 - Grande Final (Pitchday)
• 22/03 - Anúncio e divulgação da vencedora

Ao longo de todo o processo os participantes irão receber
informativos e comunicações com instruções sobre os próximos
passos. Esses avisos serão enviados para o email do
representante da startup cadastrado no formulário de inscrição
e em nossas redes sociais.

Caso ainda tenha dúvidas sobre algo, fale conosco a qualquer
momento através email: contato@arenahub.com.br
 

Como participar
Para participar o empreendedor representante da startup
deverá acessar o formulário online e preencher todas as
informações com muito critério até o dia 14/03/2022.
Lembre-se que você será avaliado pelo que escrever, então
coloque o máximo de informações*

*Todos os dados preenchidos estão seguros e serão utilizados
apenas com intuito de oferecer informações para o processo
seletivo

mailto:contato@aranahub.com.br


 
Todas as inscrições serão recepcionadas e avaliadas pelos
mentores do programa. Ao se inscrever no formulário você está
inscrito no Desafio Paulistão 2022 by Arena Hub. O
preenchimento do formulário é gratuito, não é necessário fazer
nenhum pagamento.
 
Após a fase de preenchimento do formulário, as startups
classificadas, serão chamadas para uma segunda etapa, onde
terão que apresentar um pitch do seu negócio em 7 minutos
para uma banca de jurados que irá decidir baseado nos critérios
adotados pelo programa. A melhor será escolhida para
participar do Programa Paulistão 2022 e irá colocar sua solução
à disposição da FPF na Grande Final do Paulistão 2022.
 

Contato
Em caso de dúvidas, entre em contato com a gente pelo e-mail:
 contato@arenahub.com.br.

Realização:
ARENA HUB, FPF E LIVEMODE.
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