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CHAMADA PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS 
 
A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e 
a Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital (Abvcap), com o apoio do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da  Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), selecionam empresas do setor de agritech com alto grau de 
inovação para se apresentarem a investidores durante a 28ª Conferência Anprotec de 
Empreendedorismo e Ambientes de Inovação, que será realizada no Centro de Convenções de 
Goiânia - GO, no período de 17 a 20 de setembro. O tema central da Conferência é Agro: 
Negócio, Tecnologia, Inovação.  
 
Objetivo: 
Aproximar startups e empresas operacionais de investidores e de grandes empresas, 
fomentando investimentos no mercado de seed e venture capital. 
 
Quem pode participar?  

 Empresas do setor de agritech apoiadas por ambientes de inovação associados à 
Anprotec (incubadoras de empresas, parques tecnológicos, aceleradoras, cowokings); 
  

 Empresas investidas por membros da Abvcap voltadas ao setor de agritech, que 
tenham uma estratégia de crescimento com base na capitalização via recursos de 
investidores; 

 

 Excepcionalmente, poderão ser aceitas outras empresas do setor de agritech; 
 

 É desejável que as empresas estejam com seu produto prototipado, testado e em 
estágio operacional. 
 

Seleção: 
A seleção será feita por uma comissão composta por membros da Anprotec, da Abvcap, do 
Sebrae, da Embrapa e de outros parceiros estratégicos. Serão selecionadas até 20 startups, as 
quais terão direito a: 

 Treinamento presencial para o pitch com investidores (18/09/2018); 
 

 Apresentação do negócio para uma banca composta por investidores; 
   

 Isenção da taxa de inscrição na 28ª Conferência Anprotec de Empreendedorismo e 
Ambientes de Inovação; 

 

 Exposição dos produtos/protótipos na Conferência Anprotec no período de 17 a 19 de 
setembro. 

 
Como participar: 
A inscrições podem ser feitas através do link, preenchendo os campos requisitados, até o dia 
10 de agosto.  
 

http://www.ventureforum.com.br/Cadastro.aspx
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As empresas cadastradas poderão ser contatadas para mais esclarecimentos durante o 
processo de seleção. 
 
Calendário:  

Data Atividade 

10/08 Cadastro das empresas 

16/08 Pré-seleção de empresas 

20/08 Convocação por e-mail das empresas pré-selecionadas 

27 e 28/08 
Apresentação do pitch da empresa, por via eletrônica, para uma banca de 
especialistas do setor de investimentos.  

30/08 
Treinamento online para todas as empresas - como atrair investidores para seu 
negócio. 

03 a 14/09 Coaching online para refinamento dos planos de negócio e pitches. 

18/09 Treinamento final pré-evento 

19/09 Pitch com investidores 

 
Disposições gerais: 

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

 Ao submeter à inscrição, o candidato concorda automaticamente com as regras e 
condições desta Chamada. 
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