
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA

Conexão Distrito



Somos um espaço de inovação aberta criado e 
mantido pelo Sidia para promover ações e o 
desenvolvimento de projetos conectando Startups, 
Empresas e o Governo na cidade de Manaus.

#InovaçãoAberta

#Empreendedorismo

#Startups 

#Aceleração

#Conexão

#NovosNegócios



O que é inovação?

A inovação é sobre fazer acontecer. É sobre tirar ela do papel, 
do campo metafórico das ideias e ir além do blá blá blá. Uma 
inovação que acontece de verdade, baseada em metodologia e 
processo criativo. Inovação de fato.



A Residência

O Programa Conexão Distrito tem o objetivo de incentivar 
startups a desenvolverem soluções tecnológicas para 
indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus. As 
demandas serão definidas pelas indústrias patrocinadoras 
do programa.





Formato

• 3 Indústrias

• 9 Desafios

Desafios

• 6 startups
• Muitas Ideias

• Co-criação

Startups
• PoC´s

• Produtos

• Testes reais

Soluções

• Mercado

• Investimento

Demoday



Benefícios

o Desenvolver novos negócios

o Criar novos processos, produtos e serviços

o Evoluir processos, produtos e serviços existentes

o Transferir conhecimento

o Relacionar marca à inovação



Como

Seleção Co-criação

Programa de Residência
Conexão Distrito

Pré-programa

2 meses 6 meses



Selecionar startups inovadoras em todo o Brasil com 
capacidade de construir ou adaptar soluções para 
problemas reais das indústrias patrocinadoras.

Seleção

4h 12 Startups Comitê avaliador



Conectar time de inovação das indústrias patrocinadoras 
com startups selecionadas com o objetivo de priorizar os 
desafios. 

Co-criação

6h 40
Industrias patrocinadoras, 
Startups selecionadas



Durante os 6 meses de programa, os residentes (startups) 
devem ter relacionamento próximo com times técnicos e 
ponto focal de inovação das indústrias construindo produtos 
e soluçoes de forma incremental.

Programa de residência

180 dias 6 startups Soluções para a indústria



Quem pode participar

o Indústrias patrocinadoras do Polo Industrial de Manaus 

o Startups

o Apoiadores: Entidades de classe, universidades



Investimento

Valor compartilhado entre os patrocinadores para cada ciclo 
do programa.

Valor do Investimento
Indústria 1        consultar
Indústria 2 consultar
Indústria 3 consultar

* Recursos extras podem ser necessários para custeio de despesas das 
startups de outras localidades para viagens e necessidades específicas do 
desafio aceito. Nesses casos, uma pré aprovação será necessária.



contato@manaustechhub.com


