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REGULAMENTO DO PROGRAMA FEMALE SCALE 
B2MAMY X DISTRITO 

 
1. SOBRE O PROGRAMA 

 
1.1. O programa Female Scale by B2Mamy e Distrito tem como objetivo           

promover a evolução da startup da fase operacional e estruturar para a            
etapa de Scale Up. Buscamos fomentar e desenvolver o ecossistema de           
startups fundadas por mulheres ou em cargos de liderança, promovendo          
aceleração de seus negócios, desenvolvimento, conexão e       
pertencimento. 

1.2. Serão selecionados até 50 (cinquenta) negócios para a primeira fase        
(Fase I) item 5 e até 10 (dez) negócios para a segunda fase (Fase II) item                
6, com base nos critérios de seleção mencionados no item 4. 

1.3. O programa terá vigência de 4 (quatro) meses, considerando 1 (um) mês            
para a primeira fase (Fase I) e 3 (três) meses para a segunda fase (Fase               
II) contados a partir de abril de 2021, com encerramento em agosto de         
2021. 

1.4. Estamos passando por um atual estado de isolamento social, cumprindo          
todos os protocolos de distanciamento das autoridades sanitárias, caso os          
participantes acessem os Hubs parceiros durante o programa. Os         
encontros serão online, uma vez que estamos abrangendo todo país. 

 
2. CRONOGRAMA 
 
CRONOGRAMA DO PROGRAMA 
Divulgação do Regulamento 08/03/2021  
Período de Inscrições Período: 08/03/2021 até 19/03/2021  
Análise e seleção das startups Período: 19/03/2021 até 26/03/2021 
Divulgação das startups 
selecionadas - Etapa I 

29/03/2021 

Etapa I Duração: 4 semanas 
Período: 05/04/2021 até 30/04/2021 

Divulgação das startups 
selecionadas – Etapa II 

07/05/2021 

Etapa II Duração: 12 semanas 
Período: 17/05/2021 a 06/08/2021 

Demoday 18/08/2021 



 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições para a seleção do Programa Female Scale ocorrerão de 08            

de Março de 2021 até 19 de Março de 2021 às 23h59min (horário de              
Brasília), por meio do formulário disponibilizado no site       
https://conteudo.distrito.me/female-scale. Após o prazo limite não serão       
aceitas as inscrições, a B2Mamy e o Distrito não se responsabilizam por            
eventuais falhas, atrasos, indisponibilidade no site que impossibilite a         
inscrição das startups. 

3.2. O período de inscrição poderá ser prorrogado sem comunicação prévia          
pela B2Mamy e o Distrito. 

3.3. Durante o período de inscrição, poderão ser realizados eventos online          
com o propósito de apresentar o programa e esclarecer eventuais          
dúvidas. Os eventos acontecerão em plataforma, datas e horários         
divulgados previamente. 

3.4. A inscrição poderá ser realizada pela empreendedora (Pessoa Física) ou          
empresa (Pessoa Jurídica) onde não será exigido CNPJ. 

3.5. No ato da inscrição o participante deverá obrigatoriamente, declarar que          
está ciente e de acordo com as regras estabelecidas no regulamento do            
programa. 

 
4. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
4.1. A startup em estágio pré-operacional ou operacional deve ter uma          

solução já desenvolvida e ao menos um modelo de negócio faturando no            
mercado. 

4.2. Startups de base tecnológica e modelos escaláveis serão priorizadas para          
a seleção do programa. 

4.3. Todos os negócios devem ser inovadores, com diferenciais competitivos       
que os destacam do restante do mercado, seja em seu produto, serviço            
ou modelo de negócio. 

4.4. Na equipe deve constar startups fundadas por mulheres ou em cargos de            
liderança e ter no mínimo 02 pessoas incluindo a fundadora/sócia. 

4.5. As startups serão avaliadas por um comitê técnico composto por          
profissionais da B2Mamy, do Distrito e empresas patrocinadoras. 

4.6. No formulário de inscrição constam perguntas que são requisitos para a           
seleção do programa. 

4.7. No campo Pitch do formulário deverá ser incluído o link com o Pitch             
(apresentação negócio). 

4.8. O Pitch deve mencionar:  
- Problema que a solução resolve 
- A solução proposta 
- Tamanho de mercado do seu segmento de atuação 

https://conteudo.distrito.me/female-scale


- Produto: o que é vendido ao mercado. Seja um produto ou           
serviço 

- Modelo de negócio: a forma como ganha dinheiro 
- Valor do produto | serviço: o quanto seu cliente paga para obter o             

produto | serviço 
- Vantagem competitiva: é a capacidade da empresa de reduzir ou          

neutralizar a concorrência de um segmento através de        
diferenciação e atributos de valor 

- Roadmap: é um mapa que visa organizar as metas e ações de            
desenvolvimento da empresa ao longo de um período. 

- Time: cargo e um breve perfil  
- Finalização 

4.9 O Pitch deverá ser gravado e publicado no YouTube como um vídeo não              
listado, com o tempo de apresentação do projeto de no máximo 3 minutos. Na              
gravação do Pitch você pode explicar o seu projeto optando em aparecer na             
gravação ou apresentando os slides. 
4.10 Na Etapa I – Female Scale serão selecionadas aproximadamente 50           
startups. A divulgação será divulgada através do site        
https://conteudo.distrito.me/female-scale e e-mail de cadastro com base no        
item 2 do cronograma. 
4.11 Na Etapa II – Female Scale serão selecionadas aproximadamente 10           
startups. A divulgação será divulgada através do site        
https://conteudo.distrito.me/female-scale e e-mail de cadastro com base no        
item 2 do cronograma. 

 
 

5. ETAPA I – FEMALE SCALE 
5.1. 50 startups selecionadas para a primeira fase (Etapa I) serão submetidas           

há 4 semanas de programa e, após este período, passarão por uma            
avaliação e as 10 startups selecionadas avançam para a segunda fase           
(Etapa II) do programa. 

5.2. Na primeira fase (Etapa I) serão disponibilizadas aulas relacionadas ao          
mercado, aplicação de diagnóstico para avaliar o nível de maturidade das           
startups, metas e métricas (KPI’s) que serão estabelecidas para o          
cumprimento no período do programa, mentoria, bem como pitch para          
banca avaliadora. 

5.3. Serão promovidos eventos, palestras e mentorias, para agregar ao         
desenvolvimento da startup. 

5.4. As startups participantes terão acesso a lista de benefícios do item 7. 
5.5. Na última semana do programa a B2Mamy e Distrito selecionarão          

aproximadamente 16 startups com base em critérios de avaliações         
internas, as entregas, os desafios e o pitch do seu negócio para banca             
avaliadora convidada, onde serão aprovadas 10 startups para a segunda          
fase (Etapa II) do programa Female Scale. 
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6. ETAPA II – FEMALE SCALE 
6.1. As 10 startups selecionadas para a segunda fase (Etapa II) serão           

submetidas a 12 (doze) semanas de programa. 
6.2. Através de encontros e mentorias em cima dos pilares: Vendas,          

Marketing, Operações e Captação. 
 

7. BENEFÍCIOS DO PROGRAMA 
7.1. As startups selecionadas para a primeira e segunda fase (Etapa I e II)             

terão acessos aos benefícios disponibilizados pela B2Mamy e Distrito         
descritos abaixo:  

- O clube de benefícios do Distrito, 
- Acesso à Casa B2Mamy Wishe durante o períodos de duração do           

programa (contemplado a Fase 1 e 2) 
- A Distrito | Day Use nos Hubs Parceiros: 3 em São Paulo/SP, 1             

em Curitiba/PR, Hubs Parceiros até o momento (lista em         
ampliação), Hub Salvador/BA, Nexus Hub - São José        
Campos/SP, Yolo Brasília/DF, Fábrica de Startups Rio de        
Janeiro/RJ, ORBI Conecta Belo Horizonte/MG, Bioma Food Hub        
São PAulo/SP. 

- A plataforma Distrito for startups, 
- Ao chat da comunidade Distrito,  
- Aos mentores da plataforma do distrito a qualquer momento (mais          

de 90 mentores),  
- Ao conteúdo Distrito academy,  
- Ao conteúdo do B2Mamy e-Place, 
- Clube de benefícios oferecidos pela Comunidade Multiplataforma       

da B2Mamy, 
- A publicação de vagas no site da Distrito,  
- A conexões com empresas parceiras,  
- A base de dados do ecossistema - Fintech e Healthtech,  
- Aos reports e benefícios que chegam 900 mil reais. 

 
7.2. Possibilidade de investimento da Wishe Woman Capital, Distrito e We 

Impact após a conclusão da segunda fase (Etapa II) do programa. 
7.3. O período de vigência dos benefícios para as 50 startups selecionadas na            

primeira fase (Etapa I) do Programa Female Scale será de 3 (três) meses             
corridos a contar da divulgação das selecionadas  

7.4. O período de vigência dos benefícios para as 10 startups selecionadas na            
segunda fase (Etapa II) será de dos 3 (três) meses corridos de duração             
do programa a contar da divulgação das startups selecionadas 

7.5. Após a conclusão da segunda fase (Etapa II) do programa, será realizado            
o Demo Day onde a B2Mamy, o Distrito e a banca avaliadora convidada             



selecionarão 3 startups com base em critérios de avaliações internas, as           
entregas, os desafios e o pitch do seu negócio, para receber os            
respectivos prêmios:  

7.5.1. 1º lugar: Premiação em dinheiro no valor de R$ 25.000,00 (vinte e            
cinco mil reais); 

7.5.2. 2º lugar: Premiação em dinheiro no valor de R$ 15.000,00 (quinze           
mil reais); 

7.5.3. 3º lugar: Premiação em dinheiro no valor de R$ 10.000,00 (dez           
mil reais); 

 
8. DIREITO DE IMAGEM 
8.1. O(a) Acelerado(a) desde já autoriza de maneira irrevogável e irretratável,          

gratuitamente a utilização de sua imagem e a voz captadas nos eventos da             
B2Mamy e Distrito ou outros realizados durante o Female Scale, seja para fins             
institucionais ou de prospecção, as quais poderão ser exibidas em mídias           
sociais, apresentações áudio visuais, publicações, reportagens, festivais,       
workshops, congressos e painéis nacionais e internacionais, assim como         
disponibilizadas no banco de imagens resultante da pesquisa e na Internet para            
o Distrito, B2Mamy e patrocinadores do programa. 

 
 

 
9. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE 
9.1. Todo o conteúdo, metodologia e materiais do Female Scale são de propriedade            

intelectual exclusiva da Distrito e B2Mamy, não podendo ser divulgado sem           
prévia autorização, sob pena das medidas legais cabíveis;  
 

10. DESCLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
10.1. A B2Mamy e o Distrito poderão excluir do programa as startups que não             

cumprirem as atividades, encontros, mentorias, horários e datas        
estipuladas, assim como pelo não cumprimento da assiduidade e/ou         
comprometimento com o programa.  

10.2. Outros casos não elencados acima, poderão ser deliberados pela         
B2Mamy e o Distrito ao longo das etapas do programa, podendo           
ocasionar a exclusão da startup do programa, ou penalidades         
classificatórias. 

10.3. Quaisquer infrações às condições de participação dispostas no item 4          
(Processo de Seleção) acarretam a imediata exclusão da startup. 

10.4. As inscrições das startups com dados incorretos poderão acarretar         
penalidades classificatórias ou exclusão, a critério da B2Mamy e Distrito; 

10.5. A pessoa e/ou equipe deverão arcar com quaisquer infrações cíveis ou           
criminais a que der(em) causa. 
 
 
 



 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
12. A participação no programa Femal Scale é gratuita e com equity free para             

todas as participantes. 
12.1. Qualquer custo que o empreendedor venha ter para o desenvolvimento          

de negócios e tecnologias serão de sua responsabilidade, bem como          
despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação caso ocorram        
atividades presenciais nos locais indicados pela B2Mamy e Distrito. 

13. Outras despesas que as participantes tenham durante o programa não          
serão ressarcidas pelo programa ou quaisquer de seus organizadores. 

14. A comunicação com as participantes inscritas será realizada por contato          
telefônico, e-mail e/ ou por meio do site        
https://conteudo.distrito.me/female-scale 

15. Pode-se adotar outras formas de comunicação alternativas durante o         
período de inscrição e programa, tais como chamada telefônica, contato          
via redes sociais, grupos WhatsApp, sendo a escolha de exclusivo critério           
da B2Mamy e Distrito, mas não substituindo a comunicação oficial. 
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