Chamada para seleção de empresas
Fórum Abvcap & Anprotec: atração de investidores
Versão retificada
Dando continuidade às ações conjuntas em prol do empreendedorismo inovador, no
âmbito da parceria estabelecida entre a Associação Nacional de Entidades Promotoras
de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e a Associação Brasileira de Private Equity
& Venture Capital (Abvcap) em 2013, as duas entidades convocam empresas
interessadas em participar da seleção para o “Fórum Abvcap & Anprotec: atração de
investidores”, mediante as regras e condições da presente nesta Chamada.
1. OBJETIVO
O “Fórum Abvcap & Anprotec: atração de investidores” visa à capacitação das
empresas vinculadas a parques científicos e tecnológicos e incubadores associados à
Anprotec, no que diz respeito à aproximação com grupos de investidores. Assim, esta
chamada destina-se aos empreendedores que tenham interesse em receber coaching
presencial para apresentação de seus negócios a investidores.
2. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
O “Fórum Abvcap & Anprotec: atração de investidores” será realizado no dia 20 de
outubro, das 08h30 às 16h30, como parte da programação que antecede a abertura
oficial da 25ª Conferência Anprotec de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação.
As atividades do Fórum serão realizadas Centro de Convenções do Pantanal, Avenida
Bernardo Antônio de Oliveira Neto, s/n - Jardim Santa Marta – Cuiabá, Mato Grosso.
3. REQUISITOS PARA ELEGIBILIDADE
Estão aptos à candidatura os diretores e sócios de empresas vinculadas às incubadoras
e parques associados à Anprotec, que atenderem aos seguintes requisitos:
a) Da empresa:
- Empresa de base tecnológica, que atue em todo o território nacional, com
faturamento de até R$ 15 milhões por ano;
- Preferencialmente estar vinculada à incubadora de empresas ou a parque tecnológico
associado à Anprotec.
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b) Do candidato: ser sócio-proprietário ou diretor da empresa participante;
4.ANÁLISE E SELEÇÃO
Serão selecionados para participação no Fórum representantes de até 6 empresas
distintas. A seleção dos participantes será realizada por Anprotec e Abvcap, mediante
a análise do formulário de inscrição e observância dos seguintes critérios:
a) Nível de consistência das informações fornecidas no formulário de inscrição;
b) Indicação do potencial do empreendimento inovador para receber investimentos;
5. ISENÇÕES E DIREITOS
Os candidatos que forem selecionados terão direito a:
a) Participação em toda a programação do Fórum Abvcap & Anprotec: atração de
investidores.
b) Apresentação do negócio com duração de até 10 minutos, recebendo coaching ao
vivo, de uma banca composta por investidores e especialistas;
c) Isenção da taxa de inscrição na 25ª Conferência Anprotec de Empreendedorismo e
Ambientes de Inovação.
6. CUSTOS E DESPESAS
As empresas selecionadas deverão custear as despesas de hospedagem,
deslocamento e alimentação de seus representantes para participação no evento.
7. PREMIAÇÃO
Com base na análise das apresentações, a ser realizada pela banca, o representante da
empresa mais bem avaliada receberá como premiação o custeio das despesas de
deslocamento para assistir ao Venture Export Forum – evento promovido pela Abvcap
e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil),
que será realizado no dia 02 de dezembro de 2015, em São Paulo (SP).
8. PROGRAMAÇÃO
O Fórum Abvcap & Anprotec: Atração de investidores será realizado no dia 20 de
outubro, das 08h30 às 17h00, tendo a seguinte programação prevista:

Realização:

Parceria Institucional:

8h30
9h00
9h30
10h00

10h40
11h00
11h30

12h30
14h00
16h00
16h30

Credenciamento
Abertura: representantes da Abvcap e da Anprotec
Financiando meu novo empreendimento: diálogo entre um empreendedor e
um investidor
Que tipo de negócios os gestores estão buscando?
Um painel de gestores com foco em empresas em estágio inicial e,
preferencialmente, oriundas de incubadoras e parques
Coffee Break
Princípios para negociar com o investidor (cuidados jurídicos)
Dez minutos para atrair o investidor: como preparar uma apresentação de
sucesso
Bernardo Castello Branco, sócio-fundador e diretor da Casulo Apresentações
Vencedoras
Almoço
Pitchings & Coaching: apresentação de empresas inovadoras
Síntese do dia e considerações finais
Encerramento

9. INSCRIÇÃO
As inscrições estarão abertas entre 29 de julho a 31 de agosto de 2015. Os
interessados devem enviar o formulário disponível neste link por e-mail para o
endereço eletrônico atendimento@anprotec.org.br.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
a. Ao submeter a inscrição, o candidato concorda automaticamente com as regras e
condições desta Chamada.
b. O resultado da seleção será comunicado, por e-mail, até o dia 15 de setembro de
2015.
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