
 
 

Chamada para Seleção de Participantes – land2land 

A Anprotec convida seus associados - aceleradoras, incubadoras de empresas, e 
parques científicos e tecnológicos - a se inscreverem no processo de seleção de 
novos ambientes para a Plataforma land2land.  

Dentre os benefícios de fazer parte da Plataforma estão a Capacitação* de três 
dias para oferta de novos serviços de internacionalização e/ou aprimoramento dos 
serviços e ferramentas que já são oferecidos, a criação de um perfil que pode ser 
acessado por empresas do mundo todo, a participação em uma rede formada por 
incubadoras, aceleradoras e parques tecnológicos de excelência mundial, além da 
possibilidade de atrair empreendimentos e investimentos estrangeiros para o seu 
ambiente.  

*Representantes de ambientes associados à Anprotec que já são membros da 
plataforma land2land podem se inscrever para a capacitação pelo e-mail 
internacionalizacao@anprotec.org.br. 

Confira todos os detalhes e participe! 

O que é a Plataforma land2land?  

Trata-se de uma plataforma de suporte à internacionalização de empreendimentos 
inovadores e startups que pretendem expandir suas atividades para outros países, 
contando com apoio de aceleradoras, incubadoras e parques tecnológicos em todo 
o mundo.  

Atualmente, 41 ambientes de 12 países já integram a plataforma land2land, sendo 
15 brasileiros e 26 estrangeiros. http://land2land.com.br/.  

A Plataforma é uma iniciativa da Anprotec com o apoio do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 

Público-Alvo  

Aceleradoras, incubadoras de empresas, e parques científicos e tecnológicos 
associados à Anprotec que estejam implementando ou mantenham programas 
estruturados de apoio à internacionalização de empresas inovadoras e que ainda 
não integram a plataforma. 

Critérios de Seleção  

Para fazer parte da Plataforma land2land é necessário que as aceleradoras, 
incubadoras de empresas, e parques científicos e tecnológicos que estejam se 
candidatando possuam: 
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• Equipe e estrutura para serviços de internacionalização (histórico de 
operações de internacionalização, metodologia de promoção e apoio à 
internacionalização, portfólio de serviços na área de internacionalização, 
etc.);  

• Parcerias estratégicas voltadas para atividades de internacionalização com 
corporações nacionais e internacionais. 

Benefícios  

• Criação de perfil na plataforma land2land, que vem progressivamente 
sendo acessada por empresas do mundo todo; 

• Participação em uma rede formada por incubadoras, aceleradoras e 
parques tecnológicos de excelência mundial;  

• Possibilidade de atrair empreendimentos e investimentos estrangeiros para 
o seu ambiente;  

• Capacitação* para oferta de novos serviços de internacionalização e/ou 
aprimoramento dos serviços e ferramentas que já estejam sendo oferecidos. 
A capacitação tem duração de três dias e o local de realização será definido 
após finalizado o processo de seleção. 

• *Representantes de ambientes associados à Anprotec que já são membros da 
plataforma land2land podem se inscrever para a capacitação pelo e-mail 
internacionalizacao@anprotec.org.br. 

Custos  

A participação no projeto é gratuita. Entretanto, cada participante deverá custear 
suas próprias despesas para participar da capacitação, como passagens aéreas, 
hospedagem, alimentação, deslocamento terrestre, etc., assim como para eventual 
necessidade de operacionalização das ações de internacionalização no seu próprio 
ambiente.  

Cronograma  

Inscrições: de 7 de fevereiro a 18 de março de 2018  

Processo de Seleção: de 19 a 23 de março de 2018  

Resultado Final: 26 de março de 2018  

Capacitação: abril/maio de 2018 em data a ser definida Inscrições  

Link para inscrições 

www.land2land.com.br/formulario 

 

Realizadores 
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