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REGULAMENTO 

INOV CONECTA: INVESTIDORES E EMPREENDEDORES 

 

A INOV Apoio Empresarial Ltda torna público o lançamento do processo eletivo INOV 

Conecta: Investidores e Empreendedores e convida os interessados a apresentarem projetos nos 

termos aqui estabelecidos. 

 

1. Objetivo 

O  “INOV Conecta: Investidores e Empreendedores” se caracteriza como um processo seletivo 

para identificar projetos e/ou empresas com perfil para receberem investimento e apresentá-las 

a potencial investidor.  

A seleção acontecerá em três etapas:  

Etapa 1 – Captação de projetos inovadores e seleção dos projetos com maior percepção de 

potencial para investimento; 

Etapa 2 - Apresentação presencial de projetos selecionados para potencial investidor; 

Etapa 3 – Negociação direta entre investidor e empreendedor para definir condições do 

investimento. 

 

2. Quem pode participar 

Poderão participar do INOV CONECTA: INVESTIDORES E EMPREENDEDORES pessoas 

físicas e jurídicas, no gozo dos seus direitos, livres de processos civis e criminais e que tenham 

projetos ou produtos inovadores.  

O(s) projeto(s) que receber(em) investimentos devem concordar previamente com a sua 

implantação em Santa Catarina, preferencialmente nas regiões do Vale do Itajaí, Litoral Norte 

ou Grande Florianópolis. 

 

3 – Inscrições 

Os empreendedores interessados em se candidatar ao processo seletivo deverão, 

obrigatoriamente, acessar o site www.inovbr.com e: a) ler o presente regulamento; b) 

preencher, assinar e enviar digitalizado o Formulário de Cadastro para o email 

inov@inovbr.com ; c) preencher, assinar e enviar digitalizado o Termo de Autorização de Uso 

de Imagem para o email inov@inovbr.com  

Recomenda-se, ainda, a postagem de vídeo de até 3 minutos apresentando o projeto para 

divulgação nas mídias sociais e avaliação de banca preliminar. O vídeo deverá ser enviado para 

o email inov@inovbr.com ou via wetransfer.com para o mesmo endereço. 

A inscrição é gratuita, mas caberá a cada participante bancar suas despesas de preparação de 

material, deslocamento e outras, necessárias à viabilização da sua participação no processo 

seletivo. 
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Não serão recebidas inscrições por outros canais de comunicação.  

Cada projeto receberá uma confirmação de inscrição por email a ser enviada para o endereço 

indicado na Formulário de Cadastro. 

 

4 – Empresas selecionadas 

Até 10 projetos poderão ser selecionados para apresentação presencial ao potencial investidor, 

de acordo com os seguinte critérios: 

a) até oito empresas selecionados pelo processo regular de avaliação pela banca, de acordo 

com os critérios mencionados no item 5 deste Regulamento; 

b) até duas empresas convidadas pelos organizadores do evento, considerando 

relacionamento prévio; 

c) uma empresa selecionada mediante votação por meio de mídia social Facebook. Os 

vídeos enviados serão disponibilizados a partir do dia 03/01/2016 e estarão disponíveis 

para serem votados até o dia 08/01/2016. Os vídeos enviados após o dia 03/01/2016 

serão publicados em até 24 horas após seu envio para a coordenação do processo. O 

vídeo que acumular o maior número de pontos será automaticamente selecionado para 

apresentação do projeto. 

Para a etapa de votação nos vídeos, serão consideradas as seguintes pontuações: 

Cada curtida vale um (1) ponto;   

Cada comentário com a menção de UM PONTO FORTE DO PROJETO vale três (3) 

pontos; 

Cada compartilhamento vale cinco (5) pontos. 

 

5 – Critérios de avaliação 

Os projetos serão avaliados pela equipe INOV, investidor potencial e parceiros institucionais da 

INOV, considerando os seguintes critérios: 

Item Perguntas norteadoras 

Equipe Quão positiva foi sua impressão sobre a equipe?; Quão bom foi o 

representante do projeto ao apresentar a proposta da empresa?; Quão 

equilibrado é a equipe? (tecnologia X negócio); Quão forte é a experiência do 

time?  

Solução  Qual sua avaliação geral da solução apresentada?; Aparentemente soluciona 

um problema real?; Quão avançado está o desenvolvimento da solução? (fase 

de ideia ou pronto pra mercado); Conhece a real necessidade de potenciais 

consumidores?  

Modelo de 

Negócio 

O modelo de geração de receita é adequado e atraente para o investidor? Os 

indicadores de desempenho são adequados ao negócio? Qual o potencial de 

geração de receita? 

 



 

Página 3 de 5 

Item Perguntas norteadoras 

Potencial de 

Mercado 

Qual o tamanho do mercado potencial? Quão acessível ele é? A empresa 

demonstra estar apta a lidar com concorrentes, barreiras de entrada, etc? Ela 

consegue se diferenciar dos concorrentes? 

Escalabilidade O negócio possui grande potencial de escalabilidade? 

Estágio do 

Projeto 

Qual o estágio de desenvolvimento do projeto? Projetos mais avançados 

apresentam-se como mais atrativos, pela diminuição do risco percebido. 

 

 

6 – Cronograma 

Item Procedimento Período 

Inscrições Envio de formulários e vídeos  por meio eletrônico .        25/12/2015 a 

08/01/2016 

Votação Facebook Publicação dos vídeos para votação via Facebook. 03 a 

08/01/2016 

Divulgação empresa 

mais votada 

Publicação do resultado na fanpage da INOV e no site 

www.inovbr.com. 

09/01/2016 

Avaliação dos 

projetos por banca 

avaliadora 

Avaliação dos projetos e classificação para apresentação 

a investidor. 

06/01 a 

12/01/2016 

Divulgação das 

empresas 

selecionadas 

Publicação, na fanpage da INOV e no site 

www.inovbr.com, da relação  de até dez projetos 

selecionados para apresentação presencial. 

13/01/2016 

Conferência com 

empresas 

selecionadas  

Conferência via Skype ou similar, com empresas 

selecionadas, para esclarecimento de dúvidas e 

orientações sobre a apresentação presencial (participação 

optativa). 

14/01/2016 

Definição da ordem 

de apresentação 

A ordem de apresentação dos projetos será definida por 

meio de sorteio. Havendo argumentação de 

empreendedor, a ordem poderá ser remanejada, a critério 

da coordenação do processo. O resultado do sorteio será 

divulgado na fanpage da INOV e no site 

www.inovbr.com. 

14/01/2016 

Apresentação 

presencial 

Apresentação presencial do projeto a potencial 

investidor. Ordem de apresentação definida em sorteio. 

18/01/2016 

 

7 - Obrigações dos inscritos 

Os empreendedores inscritos no INOV Conecta se comprometem a: 

a) fornecer dados suficientes e verdadeiros sobre seus projetos para subsidiar sua 

avaliação; 
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b) autorizar o uso de imagem por meio da assinatura de formulário Termo de Autorização 

de Uso de Imagem; 

c) providenciar todo o material necessário para a apresentação presencial, no caso dos 

projetos aprovados para essa etapa; 

d) estar presente ou enviar representante apto a apresentar o projeto durante o evento de 

apresentação presencial a potencial investidor. 

 

8 – Apresentação dos projetos 

Cada projeto será apresentado a potencial investidor em formato/material escolhido pelo 

empreendedor, dentro das seguintes condições: tempo máximo de apresentação de cinco 

minutos, seguido de um período de até cinco minutos para a banca solicitar esclarecimentos 

adicionais. Cada projeto será apresentado por um representante. Havendo necessidade de 

participação de mais de um representante, deverá ser realizada consulta prévia à Comissão 

Organizadora. 

A apresentação dos projetos ocorrerá no Offcina Coworking, situado na Rua Iguaçu, 209, 

Blumenau – SC, no dia 18/01/2016, a partir das 9h da manhã. O evento será restrito à equipe 

INOV, o investidor e sua equipe, representante dos projetos selecionados e convidados da 

Comissão Organizadora. Os empreendedores selecionados poderão assistir às demais 

apresentações, mas sem possibilidade de arguição.  

 

9 – Investimento 

O potencial investidor declara possuir interesse real na realização de investimento de recurso 

financeiro em um ou mais projetos selecionados durante o processo seletivo. No entanto, não 

existe obrigação de realização do referido investimento ou definição prévia de valor,  cujo 

resultado final variará de acordo com as condições e projetos selecionados. 

 

10 – Papel da INOV 

A INOV Apoio Empresarial Ltda é uma empresa cuja finalidade é prover apoio técnico a 

empresas. No processo INOV Conecta: Investidores e Empreendedores, seu papel é coordenar 

o evento, oferecer suporte aos inscritos, organizar o processo de avaliação e apoiar investidores 

e empreendedores no processo de negociação para efetivação do investimento. 

 

11 – Sigilo 

Todos os participantes do INOV Conecta: Investidores e Empreendedores, incluindo equipe 

INOV, potencial investidor e sua equipe,  avaliadores, prestadores de serviço e demais pessoas 

que, por qualquer razão, tenham contato com as informações do projeto, se comprometem a 

manter sigilo sobre as informações acessadas, exceto àquelas destinadas especificamente ao 

público externo, como vídeos, divulgação de empresas selecionadas, mais votada, etc. 
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12 – Considerações finais 

Toda e qualquer dúvida que restar sobre as condições gerais do processo seletivo do INOV 

Conecta: Investidores e Empreendedores deverá ser encaminhado por meio eletrônico para a 

equipe INOV, por meio do email inov@inovbr.com (preferencialmente) ou, alternativamente, 

pelo telefone 47 9103-1732, com Ilisangela Mais. 

Quaisquer alterações nas condições do processo serão divulgadas na fanpage da INOV e no site 

www.inovbr.com 

 

 

Blumenau, 25 de dezembro de 2015 

Ilisangela Mais 

INOV Apoio Empresarial Ltda 

Comissão Organizadora  
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