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Edital do Programa Emerge Labs #BRF 

Desperdício e Segurança de Alimentos 

 

Este documento tem por objetivo regular a participação dos projetos no processo de seleção 

para o Emerge Labs #BRF (“Programa”) de acordo com os termos e as condições adiante 

expostos (“Regulamento”).  

Ao ler e ao concordar com os termos deste Regulamento, mediante a sua inscrição no 

Programa, os candidatos se comprometem a fornecer informações verdadeiras, precisas, 

atualizadas e completas no ato da sua inscrição. 

 

POR QUÊ  

A Emerge tem como missão “impulsionar o Brasil Inovador por meio da ciência que 

transforma mercados e a sociedade, potencializando a capacidade do cientista 

empreendedor”.  

A BRF tem o compromisso de nutrir a vida. Isso não se limita à produção de alimentos – se 

estende a projetos, iniciativas e causas que abraçam. Para entregar produtos de qualidade, 

contam com um time que se dedica a inovar todos os dias. São mais de 90 mil colaboradores 

em todo o mundo. Uma equipe numerosa que possui uma visão global, sem deixar de lado 

as necessidades locais.  O portfólio conta com mais de 30 marcas, entre elas as gigantes 

Sadia e Perdigão, que, juntas, deram início à história da BRF. Qualy e Perdix, entre outras, 

representam a companhia pelo mundo com um propósito em comum: produzir itens com um 

padrão de qualidade que começa com a criação de nossos animais e termina na mesa dos 

consumidores. 

A Emerge e a BRF acreditam na ciência, tecnologia e inovação. Acreditamos que você: 

cientista e pesquisador(a) que almeja alcançar a sociedade e o mercado a partir das 

suas pesquisas, é um(a) dos(as) principais vetores de toda essa transformação.  

Por isso, estamos selecionando as equipes e tecnologias de mais alto impacto para essa 

oportunidade de formação com os melhores especialistas, cientistas e empreendedores.  

 

O QUÊ?  

O Emerge Labs é um programa que visa estruturar projetos de base científica a fim de 

potencializar o valor de mercado dessas tecnologias e realizar sua modelagem e aplicação 

no mercado, no qual há o desenvolvimento de competências empreendedoras específicas 

para projetos de base científica, entendimento da propriedade intelectual, estágios e próximos 

passos regulatórios, mecanismos de transferência de tecnologia, mentoria especializada para 

estruturação dos projetos em torno da tecnologia, além de networking entre estes atores.  

Com o acompanhamento direto da evolução dos projetos de base científica em direção ao 

mercado, acesso a rede de cientistas empreendedores, mentores e especialistas com 

backgrounds diversos, há a possibilidade de alavancar o valor de mercado das tecnologias, 

além de compreensão da melhor estratégia de transferência tecnológica. 
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O Emerge Labs será dividido em processo de seleção, cinco etapas presenciais, além de 

mentorias e acompanhamentos que acontecerão no intervalo dos encontros presenciais. 

Os encontros presenciais estão descritos no quadro abaixo e as mentorias com os mentores 

(cientistas, empreendedores, advogados e especialistas) ocorrerão virtualmente nos 

intervalos dos encontros presenciais.  

 

QUEM?  

Se você é cientista, pesquisador(a) ou inovador(a) com projetos ou pesquisas de base 

científica, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), na área de 

DESPERDÍCIO E SEGURANÇA DE ALIMENTOS1 com a intenção de levá-la a mercado, 

você é um convidado a participar do Emerge Labs. 

Entende-se como tecnologias aplicadas à área de DESPERDÍCIO E SEGURANÇA DE 

ALIMENTOS: 

• Processos industriais; 

• Embalagens; 

• Novos materiais; 

• Biotecnologia e biossegurança; 

• Nanotecnologia; 

• Inteligência artificial; 

• Blockchain; 

• Internet das coisas (indústria 4.0); 

• Logística; 

• Criação ou plantio; 

• Tempo de prateleira; 

• Estabilidade; 

• Aditivos; 

• Ingredientes; 

• Coadjuvantes tecnológicos; 

• Processamento físico de alimentos; 

• Entre outras. 

Serão selecionadas até 16 equipes com, no mínimo 02 pessoas e, no máximo, 05 pessoas, 

sendo, pelo menos uma, obrigatoriamente cientista ou pesquisador(a) responsável pelo 

desenvolvimento da tecnologia inscrita. Podem participar do programa estudantes e 

pesquisadores na graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, bem como 

empreendedores e gestores, não importando o seu nível de especialidade, mas o potencial 

de impacto da sua equipe e do seu projeto. 

 

 

 

 
1
 Em caso de dúvida, entre em contato por meio do email labs@emerge.org.br ou (11) 9 7355-9475 
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COMO?  

O processo de seleção do Programa é composto por quatro etapas consecutivas e 

eliminatórias:  

1. Inscrições;  

2. Avaliação das tecnologias; 

2. Entrevistas;  

3. Seleção final.  

Todas as etapas serão realizadas eletronicamente via internet e são eliminatórias. Não nos 

responsabilizamos por falhas técnicas ocorridas no envio das inscrições decorridas de, por 

exemplo, falta de conexão à internet ou falta de acesso a um computador. 

 

INSCRIÇÕES  

As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento do formulário de inscrição para o 

programa, disponível no site www.emerge.org.br/emergelabs-brf, que serão encerradas no 

dia 06 de dezembro de 2019.  

 

ENTREVISTA  

É realizada uma entrevista com duração de aproximadamente 30 (trinta) minutos. A entrevista 

é realizada online, via “Skype”, “Google Hangouts” ou “Whatsapp”, e o seu agendamento 

ocorrerá via e-mail ou telefone, mediante convite da Emerge.  

 

SELEÇÃO 

A Emerge se reserva o direito de não divulgar os motivos da seleção dos candidatos em cada 

uma das etapas, mas ressalta que será feita a escolha dos candidatos que tiverem o perfil e 

as competências mais próximas conforme esse edital. 

A título de direcionamento, os princípios utilizados durante o processo serão: 

• Maturidade tecnológica da inovação proposta; 

• Capacidade técnica da equipe em avançar cientificamente no desenvolvimento da 

tecnologia; 

• Potencial de mercado e o grau da inovação; 

• Clareza no dimensionamento do problema endereçado para a inovação; 

• Ímpeto e disponibilidade da equipe em fazer a tecnologia transladar da bancada do 

laboratório até o mercado; 

• Adequação à estratégia e aos objetivos da BRF. 

 

RESULTADOS E CONVOCAÇÕES  

Os resultados de cada etapa e as convocações para as etapas subsequentes serão 

comunicados através de e-mail (conforme informado pelo candidato na inscrição). É muito 

http://www.emerge.org.br/emergelabs-brf
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importante checar a caixa de entrada e a de spam. Em algumas oportunidades, de acordo 

com a necessidade, serão feitos contatos por telefone.  

Não obstante, o candidato é responsável pelo acompanhamento das etapas do processo. A 

Emerge se exime de responsabilidade se o candidato não tomar conhecimento de alguma 

convocação por não acessar e-mail ou telefone regularmente.  

 

ONDE?  

Os 04 encontros presenciais serão realizados na cidade de São Paulo - SP. A Emerge não 

arcará com qualquer custo de transporte, alimentação e/ou hospedagem. 

  

QUANDO  

 

Etapas Datas 

Inscrições 21 de outubro a 06 de dezembro 

Entrevistas e seleção 09 de dezembro a 20 de dezembro 

Divulgação dos selecionados 20 a 21 de dezembro 

Módulo I 18 de janeiro de 2020 

Módulo II 19 de janeiro de 2020 

Módulo III 07 de março de 2020 

Módulo IV 08 de março de 2020 

Módulo V 10 de março de 2020 

 

A Emerge se reserva o direito de modificar os prazos de cada etapa, mediante divulgação em 

suas mídias sociais (Instragram, LinkedIn e Facebook), site oficial do programa e/ou e-mail.  
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CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO 

Não há qualquer custo para a participação do programa, exceto alimentação, transporte e 

hospedagem que serão arcados pelos participantes. 

 

DO USO DE IMAGEM 

Os participantes selecionados autorizam a Emerge e a BRF a: 

a) utilizar e veicular as fotografias e vídeos realizados com o registro da imagem, para fins de 

publicidade institucional, sem qualquer limitação de número de inserções e reproduções; 

b) utilizar e veicular as fotografias acima referidas no site da Emerge e BRF na Internet; 

c) utilizar as fotografias na produção de quaisquer materiais publicitários e promocionais para 

fins de divulgação de próximos Emerge Labs, tais como, exemplificativamente, anúncios em 

revistas e jornais, folhetos, cartazes, “posteres”, filmes publicitários, dentre outros, a serem 

veiculados, no Brasil e/ou no exterior, em quaisquer veículos, formatos e mídia (televisão, 

cinema, mídias impressa e alternativa, etc.; 

A Emerge e BRF ficam autorizadas a executar livremente a montagem das fotografias e dos 

materiais publicitários, objeto deste regulamento, podendo proceder aos cortes e às fixações 

necessárias, utilizando-as, no entanto, para os fins previstos neste instrumento, e 

responsabilizando-se pela guarda e pela utilização da obra final produzida. 

 

DA CONFIDENCIALIDADE 

A Emerge, BRF e os participantes selecionados se comprometem em manter sigilo sobre as 

informações trocadas e geradas durante a execução das atividades do presente programa, 

incluindo as informações das outras tecnologias participantes do OBJETO deste 

regulamento, aos quais também a Emerge e BRF comprometem sigilo, por um período de 05 

(cinco) anos e ainda, não revelar nem transmitir direta ou indiretamente as informações 

trocadas a terceiros que não estejam envolvidos no desenvolvimento do objeto deste 

regulamento. 

Cada parte, para fins de sigilo, obrigam-se por seus administradores, empregados, prepostos, 

a qualquer título, e comitentes. 

O descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade importará: 

a. em qualquer hipótese, na responsabilidade por perdas e danos; 

b. adoção dos remédios jurídicos e sanções cabíveis pela legislação pertinente; 

c. Só serão legítimos como motivos de exceção à obrigatoriedade de sigilo, a ocorrência 

de descumprimento nas seguintes hipóteses: 

i. a informação já era conhecida anteriormente às tratativas do negócio jurídico; 

ii. houve prévia e expressa anuência das Partes, quanto à liberação da obrigação 

de sigilo e confidencialidade;  

iii. a informação foi comprovadamente obtida por outra fonte, de forma legal e 

legítima, independentemente do presente instrumento jurídico. 
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Será celebrado termo de confidencialidade entre a BRF e cada um dos projetos selecionados 

para aprofundamento nas questões técnicas. 

 

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL  

A Emerge, BRF e projetos selecionados, desde já, reconhecem e concordam em respeitar 

todos os direitos de propriedade intelectual e segredos industriais de cada Parte, os quais 

continuarão sendo de titularidade exclusiva de cada Parte, bem como qualquer eventual 

alteração que venha a ser realizada em tais direitos em decorrência do presente instrumento. 

Nada neste regulamento será considerado como cessão ou licenciamento de quaisquer 

direitos de propriedade intelectual das partes, incluindo-se patente ou pedido de patente. No 

mesmo sentido, o escopo deste regulamento não engloba ou pressupõe qualquer forma de 

licenciamento ou cessão de quaisquer marcas, nomes de domínio, sinais distintivos, 

desenhos industriais, direitos autorais ou de quaisquer outros direitos de propriedade 

intelectual das Partes. 

Caso haja o desenvolvimento de qualquer direito de propriedade intelectual ou melhora no 

Produto, as Partes desde já pactuam que os resultados serão compartilhados na medida da 

contribuição de cada uma pela BRF e pelo projeto selecionado, sendo co-titulares, o que 

deverá ser regido em instrumento apartado ao presente documento, bem como custos de 

manuntenção de propriedade intelecual, regulatório e outros para o desenvolvimento 

tecnológico. 

 

DA EXCLUSIVIDADE 

Os participantes selecionados se comprometem a conceder o direito de primeira recusa, bem 

como exclusividade para a BRF da utilização e exploração comercial da tecnologia 

desenvolvida e trabalhada no EmergeLabs durante a vigência do programa e até 06 (seis) 

meses após o seu encerramento para todos os segmentos e de 12 (doze) meses para a 

indústria de alimentos. 

Caso não haja novo contrato estipulado entre a BRF e a tecnologia selecionada, encerra-se 

essa obrigação. 

 

NÃO OBRIGATORIEDADE 

Este edital ou a participação do programa dos participantes selecionados não gera qualquer 

obrigação da Emerge ou da BRF de investimento, parceria ou qualquer outro tipo de 

relacionamento, bem como não há obrigatoriedade de aceite de qualquer proposta realizada 

por qualquer uma das partes 

 

PENALIDADES 

Caso os participantes selecionados faltem qualquer dia presencial de programação, não será 

permitida a apresentação no Showcase, bem como serão excluídos dos relatórios finais. 
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COMPROMISSOS  

A. Dos candidatos  

São compromissos do candidato, além dos já previstos neste Regulamento:  

•  Ler e concordar com os termos deste regulamento;  

•  Fornecer informações verdadeiras, precisas, atualizadas e completas no ato do seu 

cadastro e nas etapas subsequentes do Programa;  

•  Não violar quaisquer direitos de propriedade industrial e intelectual de terceiros;  

•  Não infringir quaisquer direitos de terceiros com seus atos durante todo o Programa;  

•  Acompanhar o processo de seleção pelo site, e-mail e celular, para estar ciente das 

aprovações e comunicações com a Emerge; e  

•  Manter atualizado todos os seus dados cadastrais para garantir o acesso às 

informações da Emerge;  

•  Responder o acompanhamento da evolução do projeto mensalmente durante os 6 

meses seguintes ao final do Labs.  

• Executar todos os encaminhamentos, atividades e reuniões propostos durante o 

programa. 

B. Da Emerge  

• A Emerge se compromete a realizar todo o programa incluindo os momentos 

presenciais, as mentorias com especialistas e time Emerge, conforme estipulado 

neste regulamento. 

C. Da BRF  

• A BRF se compromete a se relacionar com todos os projetos selecionados por meio 

de mentorias e direcionamentos. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

As situações não previstas neste Regulamento serão analisadas e decididas pela Emerge, a 

seu critério.  

Eventuais alterações a este Regulamento poderão ser realizadas no decorrer do processo de 

seleção do Programa, a critério da Emerge.  

A violação de quaisquer das disposições constantes neste Regulamento poderá acarretar ao 

candidato o imediato cancelamento da sua participação no processo de seleção e/ou 

Programa, independentemente de qualquer aviso ou notificação, sem prejuízo de o candidato 

responder pelos eventuais danos causados, além de sanções criminais, de acordo com a sua 

conduta, nos termos da legislação vigente no Brasil.  O ato de inscrição implica adesão e 

aceitação de todos os termos deste Regulamento.  

Em caso de dúvidas, o candidato deve escrever para labs@emerge.org.br com o assunto 

“Emerge Labs #BRF‟.  

São Paulo, 24 de outubro de 2019. 


