FAQ’s Português
1. Que tipo de Startups se pode candidatar?
O programa EDP Starter Brasil busca Startups que não atuem única e exclusivamente no mercado de
energia, mas sim que tenham soluções que se possam adaptar a uma empresa que trabalhe neste
setor. Buscamos Startups com soluções de BlockChain, IoT, Chat bots, Área de Recursos Humanos,
Novas Formas de Pagamento, Serviços Jurídicos e todas as outras áreas especificadas no
www.edpstarter.com/Brasil.
2. O que é o EDP Starter Brasil?
É um programa de aceleração lançado no Brasil com o objetivo de proporcionar às Startups a
possibilidade de trabalhar mais próximo do Grupo EDP, desenvolver e melhorar os seus negócios. O
principal objetivo da EDP é identificar projetos inovadores com potencial de desenvolvimento para
acelerar a sua escalabilidade para a fase comercial. As Startups terão também a possibilidade de
desenvolver um projeto piloto com a EDP.
3. Que tipo de startups o programa está buscando?
Somente serão aceitos projetos ou soluções que tenham ao menos MVP (mínimo produto viável) já
desenvolvido. O potencial de expansão e replicação do modelo de negócio ou tecnologia em grandes
mercados e em mercados emergentes também será levado em consideração na avaliação
4. Como posso inscrever minha startup?
Acessando o link de inscrições (este aqui) e preenchendo o formulário. Caso você tenha dúvidas,
entre em contato conosco, pelo e-mail edpstarterbrasil@edpbr.com.br .
5. Minha startup ainda não está legalmente constituída, posso participar do programa?
Sim, mas caso sua startup seja aprovada para a fase de consolidação de serviços, a equipe
necessitará de uma figura jurídica com CNPJ associado.
6. Qual a duração do programa?
As inscrições já estão abertas e vão até junho. Em julho ocorrerá um bootcamp com as 10 startups
pré-selecionadas e dali sairão 5 startups para a fase de aceleração, que terá a duração de 3 meses
(até setembro).
7. Onde ocorrerá o programa?
O programa ocorrerá presencialmente e integralmente na cidade de São Paulo, no espaço da
WeWork Torre JK, onde a EDP possui escritório.
8. Quem acompanhará as startups durante o processo de aceleração?
Durante a fase de aceleração, as startups contarão com o acompanhamento dos profissionais da EDP
e da Tropos Lab, aceleradora de negócios que está à frente do Programa junto da EDP.
9. Quais os benefícios em participar do EDP Starter Brasil?

Possibilidade de investimento pela EDP Ventures Brasil; espaço de coworking no WeWork JK; acesso
aos ativos da EDP; programa de aceleração e acompanhamento customizado para cada startup;
desenvolvimento de pilotos com a EDP; acesso a fundos de P&D Aneel; fazer parte do ecossistema e
comunidade global da EDP Starter.
10. Qual a relação de investimento que poderá ocorrer entre a EDP e as startups?
Caso a startup seja selecionada pelo programa, contará com a possibilidade de investimento em
equity pela EDP Ventures Brasil, veículo de investimento em capital de risco, com um ticket médio de
até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e também possibilidade de investimento por outros
fundos para coinvestimento e tração no mercado.
11. A startup que for selecionada para o EDP Starter Brasil poderá participar de outros
programas e/ou captar recursos com outros investidores?
A participação no Programa EDP Starter Brasil requer exclusividade, sendo que a participação
simultânea de membros da equipe e/ou da equipe em outra iniciativa de aceleração ou apoio ao
desenvolvimento da startup é motivo para exclusão em qualquer fase do Programa EDP Starter
Brasil.
12.
Quais os custos de participação no programa para as startups?
Não existe nenhum custo de participação para as startups. Caso sejam de fora da cidade de São
Paulo as startups terão de arcar com todos os custos de viagem e estadia. A EDP oferece suporte
apenas com o espaço físico da WeWork Torre JK e com ferramentas de trabalho.

FAQ’s Inglês
1. What kind of startups can apply?
The EDP Starter Brasil program seeks Startups that do not only act in the energy market, but rather
have solutions that can be adapted to a company that works in this sector. We are looking for
Startups with solutions from BlockChain, IoT, Chat bots, Human Resources, New Forms of Payment,
Legal Services and all other areas specified in www.edpstarter.com/brazil.
2. What is the EDP Starter Brazil Program?
It is an acceleration program based in Brazil, aiming to provide the Startups the possibility of working
closer to the EDP Group, developing and improving its business. The main objective of EDP is to
identify innovative projects with development potential to accelerate their scalability into the
commercial phase. Startups will also be able to develop a pilot project with EDP.
3. What kind of Startups are we looking for?
Only projects or solutions that have at least MVP (minimum viable product) already developed will
be accepted. The potential for expansion and replication of the business model or technology in
large markets and in emerging markets will also be taken into account in the evaluation process.

4. How can I apply my Startup?
Accessing the application link and filling the form. If you have any questions, please contact us at
edpstarter@edpbr.com.br
5. My Startup is not legally constituted yet. Can I apply for the program?
Yes. But if your Startup is approved for the services consolidation phase, the team will need a legal
entity with an CNPJ (National Register of Legal Entities)
6. How long is the program?
Startup applications are already being received and go until June. In July there will be a Bootcamp
with 10 pre-selected Startups, and 5 Startups will go to the acceleration phase, which will last 3
months (until September).
7. Where will the program take place?
The program will fully and personally take place in the city of São Paulo, in the coworking space
WeWork Torre JK, where EDP has an office.

8. Who will give support to the Startups during the acceleration process?
During the acceleration phase, Startups will be assisted by EDP professionals and Tropos Lab, a
Business Accelerator Company that is leading the program together with EDP.

9. What are the benefits of participating in EDP Starter Brazil Program?
Possibility of investment by EDP Ventures Brazil; coworking space WeWork JK; access to EDP’s
assets; acceleration program and customized support for each Startup; development of pilot
projects with EDP; access to Aneel R&D funds; be a part of EDP Starter’s global ecosystem and
community.
10. What is the investment ratio that may occur between EDP and Startups?
If the Startup is selected, it will have the possibility of receiving an equity investment by EDP
Ventures Brasil, a venture capital investment vehicle, with an average ticket up to R$2.000.000,00
(two million reais) and also the possibility of being invested by other funds for co-investment and
traction in the market
11. If my Startup is selected for EDP Starter Brazil Program, can I participate in another
acceleration program and/or raise funds with other investors?
The participation in the EDP Starter Brazil Program requires exclusivity, and the simultaneous
participation of the team and/or team members in another acceleration or Startup development
support initiative is a reason for exclusion in any phase of the EDP Starter Brazil Program.
12. What are the costs of participating in the EDP Starter Brazil Program?
There are no participation costs for the selected Startups. If the team members do not live in São
Paulo, they will have to bear all travel and accommodation costs. EDP only supports the physical
space of the WeWork Torre JK and the working tools.

