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CHAMADA PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS PARTICIPANTES DO 

“VENTURE FÓRUM ANPROTEC & ABVCAP” 

 

Uma parceria entre a Anprotec e a ABVCAP está selecionando empresas 
interessadas em participar do Venture Fórum ANPROTEC & ABVCAP, que 

acontecerá no dia 5 de junho, durante  o Congreso ABVCAP 2018, no Hotel 
Unique, em São Paulo (SP).  

 
A chamada consiste na seleção de empresas e capacitação empresarial 

consolidada, no qual empresários participantes terão a oportunidade de se 
apresentarem a potenciais investidores.  O papel da Anprotec e Abvcap neste 

processo é selecionar as empresas com perfil para serem investidas, orientá-las e 
treiná-las para apresentação a potenciais investidores. Poderão participar do 

Venture Fórum empresas que tenham processos ou produtos inovadores, que 
estejam em estágio operacional, com faturamento anual, mediante as regras e 

condições da presente Chamada. 
  

1. OBJETIVO: 
A chamada tem como objetivo selecionar empresas vinculadas a incubadoras, 

aceleradoras associadas à Anprotec, que tenham interesse em receber 
capacitação virtual e presencial para apresentação de seus negócios a 

investidores. 
 

2. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
O evento será realizado no dia 5 de junho, a partir das 08h30, como parte da 

programação oficial do Congresso ABVCAP 2018. As atividades do Fórum serão 
realizadas no Hotel Unique, na cidade de São Paulo (SP). 

 

3. REQUISITOS PARA ELEGIBILIDADE: 

Estão aptos à seleção empresas vinculadas a incubadoras  e aceleradoras 
associadas à Anprotec, que atenderem aos seguintes requisitos: 

 

a) Da empresa: 

- Empresas com alto grau de inovação, atuantes em mercados com grande 
potencial de crescimento, e que apresentem faturamento mínimo de R$ 5 

milhões no último ano.  

-  ser vinculada à incubadora de empresas ou aceleradora associadas à 

Anprotec. 

b) Do candidato: 

Ser sócio-proprietário ou diretor da empresa participante. 
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4. ANÁLISE E SELEÇÃO: 

Serão selecionados para participação no Venture Fórum representantes de até 8 
(oito) empresas distintas. 

 
A seleção dos participantes será realizada pela Anprotec e Abvcap, mediante a 

análise do formulário de inscrição anexo 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;  

c) Inovação: é um fator determinante, principalmente enquanto elemento de 
diferenciação da empresa no mercado, podendo estar presente no 

processo, no produto, na estratégia comercial e de marketing da empresa e 
no modelo de negócio;  

d) Produtos e processos de produção: devem apresentar o máximo de 
características proprietárias (desenvolvimento próprio) e de inovação, de 

forma a diferenciá-lo de seus concorrentes. O seu diferencial pode se 
basear na qualidade, na funcionalidade, no custo ou em outros pontos que 

permitam vantagens competitivas explícitas; 
e) Análise da situação de mercado e das estratégias: o mercado no qual se 

insere o empreendimento deve apresentar altas taxas de crescimento (ou 
potencial para tanto), devendo ser suficientemente grande para sustentar a 

entrada de uma nova empresa com razoável participação; 

f) Retorno financeiro: a rentabilidade do empreendimento, em função de sua 
perspectiva de investimento e de receitas projetadas, é um elemento 

determinante para se reconhecer uma boa oportunidade de investimento; 
g) Perfil da Equipe: o histórico dos empreendedores e a experiência em 

relação ao negócio são fundamentais para que o objetivo proposto seja 
alcançado e, portanto, é necessário que os principais executivos e membros 

da equipe técnica apresentem seus respectivos currículos; 
h) Alternativas de saída: é importante ainda que sejam avaliadas as 

oportunidades de desinvestimento, ou seja, as alternativas de saída do 
investidor da empresa no futuro.  

As empresas selecionadas terão o perfil publicado no caderno técnico do evento. 
 

5. ISENÇÕES E DIREITOS 
Os candidatos que forem selecionados terão direito a: 

a) Participar de toda a programação do Venture Fórum e também do 
Congreso ABVCAP 2018 

b) Apresentação do negócio com duração de até 10 minutos, recebendo 

capacitação virtual e presencial; 

 
6. CUSTOS E DESPESAS 

As empresas selecionadas deverão custear as despesas de hospedagem,  
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deslocamento e alimentação de seus representantes para participação no evento. 

 

7. PROGRAMAÇÃO 

O Venture Fórum Anprotec & ABVCAP será realizado no dia 5 de junho, a 

partir das 08h30, tendo a seguinte programação prevista: 
 

Abertura: representantes da Abvcap e da Anprotec 

Pitchings & Coaching: apresentação de empresas inovadoras 

Encerramento 

 

8. CRONOGRAMA 
- Inscrições: até 10 de maio 

- Divulgação das empresas selecionadas: 15 de maio; 

- Envio dos resumos executivos das empresas selecionadas: 21 de maio; 
- Treinamento online: 24 ou 25 de maio (a confirmar); 

- Treinamento com coaching exclusivo da ABVCAP: 04 de junho; 
- Apresentação final durante o Congresso ABVCAP 2018: 05 de junho. 

 

9. INSCRIÇÃO 

As inscrições poderão ser realizadas até o até o dia 10 de maio de 2018. Os 
interessados devem  cadastrar a sua empresa na plataforma do Venture Fórum 

(www.ventureforum.com.br). 

 

 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a. Ao submeter à 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 maio 
de 2018. 

c. Esclarecimentos através dos e-mails: comunicacao@anprotec.org.br; 
vanusa@anprotec.org.br 

 

Brasília, 27 de maio de 2018. 
 

*** 
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