
 

Desafio 2009: apresentando  as start-ups  mais 
inovadoras da América Latina 
 

As competições 

Desde 2006 o GVcepe (Centro de Estudos de Private Equity e Venture Capital da EAESP-
FGV) coordena a competição de planos de negócios “Desafio GV-INTEL de Venture Capital e 
Empreendedorismo”.  

Em parceria com a Intel, esta competição ofereceu nas suas três últimas edições mais de 
R$250.000 em prêmios, atraiu mais de 350 inscritos de 16 estados brasileiros (sendo cerca 
de 260 em 2008), proporcionou treinamento para o refinamento de mais de 45 novos 
projetos, e levou 6 equipes para a competição internacional IBTEC (Intel+UC Berkeley 
Technology Entrepreneurship Challenge) na Califórnia. 

Em 2009 o GVcepe muda a missão do evento, com importantes transformações 
conceituais e operacionais.  

A primeira grande mudança diz respeito ao foco da competição. A partir deste ano o Desafio 
passa a ser uma competição de start-ups e não apenas de planos de negócios, com 
um foco muito maior nos empreendedores e na sua capacidade de execução de projetos. 
Pretende-se criar um evento nacional que seja referência para o lançamento de novos 
negócios inovadores com foco em tecnologia. Para alcançar esta visão a competição abre 
as suas portas para todos os  empreendedores e não só a alunos de graduação e pós-
graduação como nas edições anteriores, determinando restrições apenas para o estágio em 
que se encontram os projetos. O nome de lançamento da competição será: Desafio Brasil 
2009. 

A segunda mudança será na criação de uma etapa regional chamada Desafio América 
Latina. O Desafio AL reunirá representantes de, ao menos, quatro países do continente 
(Argentina, Brasil, Chile e México). Todos os representantes serão selecionados por meio de 
competições locais (os finalistas do Desafio Brasil serão os representantes do país no caso 
brasileiro) que enviarão 8 projetos cada para competir com todos os demais por uma série 
de prêmios. A partir da competição e do ranking geral serão determinados os melhores 
projetos do continente e os melhores projetos de cada país, que receberão prêmios 
especiais da sua delegação (entre eles vagas 2 (duas) vagas na competição internacional 
IBTEC no final de 2009). 

 

Público Alvo 

A mudança de posicionamento da competição baseou-se no reconhecimento de que a maior 
contribuição da competição (o processo de aprendizagem relativo à elaboração do plano de 
negócios e negociação com investidores de venture capital) é válida para todo e qualquer 
empreendedor, não só para estudantes. 

Serão aceitos projetos e/ou empresas já constituídas desde que atendam, simultaneamente, 
aos seguintes requisitos: 

• Sejam projetos de base científica-tecnológica; 

• Apresentem produtos ou serviços escaláveis e com demanda mundial; 



 

• Tenham recebido investimento máximo de R$250.000,00 de fontes privadas (venture 
capital, investidores anjo, etc.); 

• Tenham recebido investimento máximo de R$500.000,00 de instituições públicas ou 
privadas de fomento à pesquisa; 

• Possuam faturamento bruto inferior a R$250.000,00 por ano; 

• Possuam menos de 3 anos de operação como empresa constituída; 

 
Proposta de valor 

O Desafio Brasil e Desafio América Latina apresentam grandes benefícios para os 
empreendedores, investidores e empresas envolvidas. 

Para os empreendedores a competição é uma plataforma de lançamento. Ela 
oferece a oportunidade de competir por mais de R$60.000 em prêmios e duas vagas na 
competição internacional IBTEC. Porém, mais importante do que a premiação em dinheiro, é 
o processo do qual eles participam. Desde a primeira fase da competição os seus projetos 
passam pelo crivo de profissionais da indústria de private equity e venture capital no Brasil 
(investidores, empreendedores e acadêmicos), que lêem seus planos de negócios, sumários 
executivos e apresentações, oferecendo suas sugestões e críticas. Além disso, trata-se de 
uma excelente oportunidade para a formação de uma rede de contatos valiosíssima. 

Para os investidores a competição apresenta a oportunidade de conhecer 
projetos e empreendedores diferenciados. Participar do evento permite que eles 
tenham contato, em primeira mão, com os novos negócios com potencial para se tornarem 
as grandes empresas brasileiras de tecnologia nos próximos anos, abrindo uma gama de 
oportunidades para seus investimentos. 

Para as empresas patrocinadoras e apoiadoras o Desafio oferece a possibilidade 
de associação de suas imagem à inovação e ao empreendedorismo, criando um 
laço importante com um público composto por formadores de opinião (empreendedores, 
investidores e interessados por tecnologia e inovação). 

 

Fases da Competição 

• Sumários Executivos e Elevator Pitch: As equipes produzirão um Sumário Executivo e 
um breve vídeo com a sua apresentação de vendas (elevator pitch). Esses dois 
documentos serão avaliados por uma comissão formada por participantes do 
mercado e pesquisadores da FGV. Os 20% melhores colocados (limitados a 80 
projetos) serão aprovados para a fase seguinte. 

• Plano de Negócios: As equipes aprovadas para esta fase deverão enviar o seu Plano 
de Negócios que será então avaliado por empreendedores e investidores. Até 16 dos 
melhores planos de negócios passarão para a próxima etapa. 

• Mentoring: Durante aproximadamente 1 (um) mês, dois membros de cada uma das 
equipes com os planos de negócios melhor avaliados na fase anterior passarão por 
um processo de treinamento e refinamento dos seus projetos, recebendo tutoria, 
assistindo palestras e conversando com profissionais inseridos neste mercado. Todas 
as equipes classificadas para o Mentoring são semi-finalistas. 



 

• Semi-final: Duas comissões julgadoras compostas por profissionais de mercado, 
avaliarão, no primeiro dia da fase final do Desafio GV 2009, os planos de negócios 
pré-classificados, escolhendo até 8 (oito)  deles para a fase final.  

• Final: As equipes classificadas para a final competirão no Desafio América Latina 
2009 com as demais equipes finalistas dos países participantes. Pela manhã todas as 
equipes se apresentarão no Demo-Pit, onde poderão apresentar os seus projetos e 
protótipos para o público em geral e para os jurados da final. Pela tarde as equipes 
farão uma apresentação de 15 (quinze) minutos com mais 10 (dez) minutos de 
perguntas e respostas para as bancas de jurados. Ao final da competição será 
publicado um ranking de todas as equipes participantes. Haverá uma premiação para 
os melhores colocados da competição geral e também premiações específicas para 
os melhores colocados de cada país. 

Datas e Eventos 

• Final das inscrições: 8/jun 

• Divulgação dos aprovados 
para a 2a fase: 3/jul 

• Data limite de entrega do 
Plano de negócios: 21/jul 

• Divulgação dos Semi-
finalistas: 24/ago 

• Mentoring: 31/ago e 
25/set 

• Finais da competição: 
12,13 e 14/out 

 

 

 

Contato 

Gian Carlo Martinelli 

Giancarlo.martinelli@fgv.br 

+55 11 3281-7768 

 

 

São Paulo, 16 de março de 2009 

 


