
 

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2019. 
 

Oportunidade 97/2019 – Captação de recursos para investimentos 
 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade 
Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Tema: Planejamento empresarial e Finanças – Captação de recursos para investimentos 

Objetivos:  

Preparar empreendedores, por meio de metodologia prática e participativa, para conhecerem os principais 

mecanismos de funcionamento e critério de decisão de investimento de um investidor de risco 

(aceleradora, investidor anjo, plataforma de equity crowdfunding e fundos de investimento). 

O programa deve contemplar as etapas desde auto avaliação das empresas, modelagem dos negócios, 

avaliação de estrutura, viabilidade, valuation e preparação para apresentação para banca de investidores 

e fundos de investimentos. Acompanhar os empreendedores no desenvolvimento de ferramentas e no 

desenvolvimento de métricas essenciais para amadurecerem seus negócios, Teses de Investimentos, 

para estarem aptos a conversar e apresentar-se a potenciais investidores. Espera-se que, ao final, o 

empreendedor saia com uma Tese de Investimento robusta e preparado para receber um investimento 

inicial. 

É responsabilidade da empresa proponente a realização de evento com presença de investidores em 

âmbito nacional com capacidade de aporte de recursos em projetos que serão apresentados, 

aproximando pequenas empresas inovadoras de fundos de investimentos. 

Conteúdos sugeridos:  

➢ Sensibilização e abertura do projeto com investidores e pequenos negócios 

➢ Apresentação do programa – etapas 

➢ Seleção das empresas em conjunto com o Sebrae 

➢ Workshops sobre avaliação de negócios com potencial de investimento 

➢ Tipos de investimentos e como acessar 

➢ Questões jurídicas envolvidas no processo de investimento 

➢ Negociação com investidores 

➢ Valuation 

➢ Tese de investimento 

➢ Pitch 

➢ Mentorias (presenciais e a distância) 

➢ Circuito de investimentos com participação de investidores convidados pela empresa 

organizadora do programa. 

Tipologia sugerida: Oficinas e consultorias – detalhar módulos de instrutoria e consultoria com 
respectivas cargas horárias. 

Público-alvo: Startups em crescimento (scale). Grupo de 30 empresas em Porto Alegre/RS. 



 

Carga horária estimada: a definir. 

Prazo de cadastramento: 06/01/2020. 

Conhecimentos exigidos: Experiência comprovada via relato e registros em ações com startups e 
investidores anjos, aceleradoras, plataformas de equity crowdfunding ou fundos de investimentos; Ser 
gestor ou ter liderado algum grupo de investidores, em investimentos realizados. 

Observações: As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos apresentados, 
devem realizar o credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de Cadastramento e 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 
Se a empresa já está cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar seu produto em nosso 
Banco de Soluções de propriedade intelectual. 

http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF

