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C O N E X Ã O ,  V I S I B I L I D A D E  E
M E N T O R I A  N O  M A I O R
P R O G R A M A  D E  S T A R T U P S
D O  P A I S .



E X E C U Ç Ã O R E A L I Z A Ç Ã O



PARABÉNS PELA CONQUISTA
Você foi selecionado dentre os mais de 700 projetos inscritos para o Ciclo InovAtiva

Brasil 2019.1. Preparamos uma série de conteúdos e atividades exclusivas para que o
seu negócio decole! É importante cumprir os passos das etapas aqui descritas para

poder ser uma das startups finalistas. Fique atento às datas!



CRONOGRAMA | Inscrições
Você está nessa etapa!



1
Próximos Passos

Você foi aprovado na 1º etapa de seleção do InovAtiva Brasil, essa é a parte mais difícil. Fique atento aos próximos passos:

Assistir ao webinar de apresentação no dia 01/04. 
 
Fazer sua inscrição na plataforma de mentoria – até 03/04. Você deverá receber o convite para se inscrever por email até
01/04. Caso não o receba, entre em contato conosco pelo e-mail inovativa@inovativabrasil.com.br com o assunto: Não
recebi o convite da plataforma de mentoria. (OBS: O convite enviado por e-mail é o único meio de acesso à plataforma. Não
tente se cadastrar diretamente, pois seu usuário não será reconhecido).
A startup que não preencher a plataforma dentro do prazo (até 03/04) está automaticamente eliminada.
 
Reforçamos a importância dos campos “Informação do Projeto, Principais Desafios e Sobre sua Equipe”, já que são essas
informações que serão encaminhadas para o mentor como base para ele aceitar ou rejeitar a proposta de parceria, caso
você seja aprovado na próxima etapa. O preenchimento leva cerca de 15 minutos.
Ao final do preenchimento da plataforma, você irá agendar a entrevista com nossos Gestores de Relacionamento. 
 
Realizar a entrevista com o Gestor de Relacionamento para análise do perfil. Este momento também será oportuno para
você demonstrar quais são os seus desafios para buscarmos um mentor em nossa plataforma, caso você seja aprovado.
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LEIA O MANUAL COM ATENÇÃO!
É sua responsabilidade acompanhar as
atividades e cumprir todos os prazos.



Comunicação com
os empreendedores

Para que você não perca nenhuma informação importante, atente-se para
nossa política de comunicação, que consta no regulamento do programa:

 
http://www.inovativabrasil.com.br/regulamento/

http://www.inovativabrasil.com.br/regulamento/


IMPORTANTE
As comunicações irão para o e-mail
cadastrado no formulário, certifique-
se de NÃO ALTERÁ-LO DURANTE O
PROGRAMA.

Somente o domínio
"@inovativabrasil.com.br"
enviará comunicações oficiais.

É de sua responsabilidade incluir o
InovAtiva Brasil como remetente
confiável e checar regularmente se
nenhuma comunicação foi para o SPAM.

Todas as comunicações oficiais também
serão divulgadas em nosso mural , que irá
ao ar a partir da divulgação do resultado
do programa:
https://www.inovativabrasil.com.br/empr
eendedores/
É sua responsabilidade acompanhar
regularmente a página , de modo a
garantir que qualquer problema em seu
recebimento de e-mails não influencie no
processo.

Poderão ocorrer outras formas de
comunicação , como chamadas
telefônicas e em redes sociais.
O que não substitui a comunicação
oficial. Eventualmente poderemos
enviar lembretes via whatsapp ,
para isso, garanta que o número
cadastrado seja o que é conectado
ao seu whatsapp.

Reforçando: adicione como remetente
confiável, em seus contatos, os e-mails:
inovativa@inovativabrasil.com.br
mentoria@inovativabrasil.com.br
 
Garanta que nossa comunicação não
chegue no SPAM.

https://www.inovativabrasil.com.br/empreendedores/




2019.1

CICLO DE
ACELERAÇÃO 



29/03/19                               Divulgação dos pré-aprovados
01/04/19                               Webinar de apresentação
01/04/19       12/04/19       Entrevista com os pré-aprovados
15/04/19                               Divulgação dos aprovados
16/04/19       03/05/19       Matching, aceite de mentores
22/04/19       28/06/19       10 mentorias coletivas semanais
06/05/19       28/06/19       4 sessões de mentoria
01/06/19       30/06/19       Treinamento de Pitch Presencial (SEBRAE-UF)
01/07/19       19/07/19       Mentoria Especializada (2 sessões)
01/07/19       05/07/19       Webinar de preparação para o Bootcamp
08/07/19                               Prazo para envio do Pitch deck para Inovativa e mentores
07/07/19       14/07/19       Revisão dos Pitchs pelos Mentores
20/07/19       21/07/19       Bootcamp Nacional
22/07/19                               Demoday

CRONOGRAMA*
INICIO´ FIM ATIVIDADE

*cronograma sujeito a alterações
(favor orientar-se pela página dos
empreendedores)

https://www.inovativabrasil.com.br/empreendedores/


 
 

Disponíveis na
plataforma o ano

inteiro.*

Talk to me

CAPACITAÇÕES

Cursos  
 

Mentoria com
especialista, sessão

temática ao vivo, aberta
para perguntas.

*https://www.inovativabrasil.com.br/plataforma/cursos

https://www.inovativabrasil.com.br/plataforma/cursos


CAPACITAÇÕES
Aprenda a utilizar o poderoso canvas da
proposta de valor e aprofunde o seu
conhecimento sobre os seus clientes, os
problemas que a sua empresa resolve e a
entrega de valor da sua solução.

Aprenda a modelar financeiramente sua
empresa para interação com
investidores. Você aprenderá a estimar
receitas, custos e investimentos, projetar
o fluxo de caixa e estimar o valor de
mercado de sua empresa.

Aprenda a unir o marketing digital às
vendas físicas para montar a máquina de
vendas da sua startup.

Identifique as fontes de recursos
disponíveis à sua Startup, o momento
certo para captá-los e aprenda a
negociar com investidores.

Cursos online, no modelo InovAtiva Brasil,
que servem tanto para instrumentalizar

empreendedores de impacto social quanto
sensibilizar potenciais empreendedores.

Esses cursos estão disponíveis para o grande
público na plataforma desde a primeira fase.

O curso traz questões práticas referentes
ao registro de marca, depósito de
patentes e relatos de empreendedores
experientes sobre o processo.



Talk
to

 Me

Talk to Me é um programa
de mentoria coletiva,

exclusiva para startups que
estão em aceleração. A cada
semana, um tema diferente

com um especialista de
renome.

 
 

Confira ao lado a agenda
para o primeiro ciclo de

2019.



TREINAMENTO
PRESENCIAL
DE PITCH

O treinamento presencial de Pitch é uma
capacitação organizada pelos SEBRAE Regionais.
 
É obrigatória a participação presencial ou online.
 
 Fique atento, as localidades serão informadas
posteriormente!



MENTORIA
INDIVIDUAL

A mentoria individual é uma relação pessoal de
desenvolvimento, na qual uma pessoa mais experiente ou com
mais conhecimento, ajuda a orientar uma pessoa menos
experiente.
 
O mentor não cumpre o papel de consultor técnico, ele não
dará as respostas. Seu papel é ajudar o mentorado a olhar o
objeto da mentoria (o negócio proposto pela startup) por
ângulos que, até então, não tinham sido explorados.
 
É questionar sobre o seu negócio para que você encontre a
melhor saída.



Quem são os mentores?
A nossa equipe trabalha com parceiros do
ecossistema de inovação (associações empresariais
e de investidores, entidades de fomento ao
empreendedorismo) para convidar e selecionar
profissionais qualificados de alto gabarito que
desejam contribuir para o desenvolvimento da
economia e da competitividade do Brasil. Aproveite a
oportunidade para enriquecer a sua visão sobre o seu
negócio.
 
Nossos mentores são pessoas altamente
qualificadas, grandes empresários e executivos, 

investidores, consultores de estratégia e especialistas de
mercado, que auxiliarão dando sugestões práticas de
como você pode melhorar seu negócio, abrindo
possibilidades de contatos e parcerias importantes e até
mesmo questionando seu modelo de negócios para
ampliar sua visão e lhe mostrar caminhos alternativos,
com base em sua experiência real.
 
No entanto, você não deve entender as perguntas e
sugestões do mentor como ordens diretas ou verdades
absolutas, elas são ideias e questionamentos de alguém
mais experiente para lhe ajudar a refletir sobre o seu
negócio e as suas estratégias.



MENTORIA
INDIVIDUAL

Você terá contato com vários mentores ao longo da sua jornada no
InovAtiva, é comum inclusive que você receba sugestões diversas, às
vezes até conflitantes, de diferentes mentores. A melhor forma de
aproveitar a mentoria é estar aberto para ouvir os questionamentos de
todos os mentores e tirar suas próprias conclusões, filtrando o que é
melhor para o seu negócio a partir de todas essas visões.
 
Uma das funções do mentor é lhe fazer as perguntas certas, o que
poderá levar você a repensar o seu negócio. Alguns mentores podem ser
bastante diretos e assertivos, mas sempre com o intuito de ajudar da
forma mais rápida possível.

A SESSÃO DE MENTORIA PODE SER PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA (TELEFONE, SKYPE
OU HANGOUT), CONFORME VOCÊ COMBINAR COM O SEU MENTOR. CASO MARQUEM
POR TELEFONE, A PRINCIPIO É OBRIGAÇÃO SUA LIGAR PARA O MENTOR, A NÃO SER
QUE VOCÊS COMBINEM UMA DINÂMICA DIFERENTE.



ATENÇÃO! NÃO DESCUMPRA SEU 
COMPROMISSO COM O MENTOR!!!

O mentor não é remunerado pelo programa, e o compromisso que ele assume
com você é de extremo valor. Deixar de comparecer a uma sessão de mentoria
individual é uma indelicadeza e uma falta grave, e costuma retirar startups da
do programa. Se necessário, notifique o mentor com antecedência e reagende

a sessão, mas não falte a uma reunião agendada.



MENTORIA
INDIVIDUAL Mentoria Principal

Serão 4 sessões de mentoria em alguma área que você tenha mais
dificuldade. Nos informe na entrevista com o Gestor de Relacionamento,
seus principais desafios.
 
Mentoria Especializada
Serão 2 sessões de mentoria com um mentor especialista, em temas
como: jurídico, propriedade intelectual, recursos humanos, entre outros
temas.

Cada sessão dura normalmente entre 1h e 1h30 e é recomendável que não
ocorram em intervalo inferior a 10 dias, para que você possa amadurecer sobre
tudo o que lhe foi passado pelo mentor.

VOCÊ TERÁ ACESSO A
DOIS MENTORES!



COMO ACESSAR
O MENTOR? Após a entrevista com o Gestor de

Relacionamento e a sua aprovação
no programa, indicaremos o mentor
que irá atender a sua Startup.

Até o dia 3/5/2019 você deverá ser notificado por e-mail para agendar a primeira sessão de
mentoria. Caso não receba o e-mail até essa data, entre em contato com seu gestor de
relacionamento ou envie e-mail para mentoria@inovativabrasil.com.br

Ao longo do processo de mentoria, caso tenha qualquer dúvida ou problema com o mentor,
você poderá pedir auxílio ao gestor de relacionamento ou no e-mail indicado ao lado.



MENTORIA
PRINCIPAL 1ª sessão de mentoria: 06/05 – 19/05

2ª sessão de mentoria: 20/05 – 02/06
3ª sessão de mentoria: 03/06 – 16/06
4ª sessão de mentoria: 17/06 – 28/06

O período da sessão de mentoria principal é recomendado acima. Busque agendar com seu
mentor dentro desses períodos.
 
 
Ao final de cada sessão, solicitamos que você preencha como foi a sessão na plataforma de
mentoria. Assim, nosso Gestor de Relacionamento pode acompanhar as sessões.
Obs: é obrigatório o preenchimento das informações após cada sessão!
 
Lembrete: durante as mentorias, será solicitado que você entregue um pitch para o mentor
principal (para avaliação e ajustes). Essa é uma atividade obrigatória!

Período para
as sessões

http://mentoria.inovativabrasil.com.br/


MENTORIA
ESPECIALIZADA

1ª sessão de mentoria: 01/07 – 10/07
2ª sessão de mentoria: 11/07 – 19/07

Para a mentoria especializada selecionaremos um mentor especialista em um tema da sua
escolha, você terá contato com este mentor por um período mais curto.

Período para
as sessões



A PRIORIDADE DE
AGENDA É DO MENTOR!

Por isso, pedimos que você tente se adequar às opções de horário que ele
indicar. Conforme explicado, os mentores são executivos de alto nível, em geral
com uma agenda bastante restrita, por isso é comum que eles sugiram horários

alternativos para as conversas, no período noturno e fins de semana. E todo
processo de mentoria acontece de forma voluntária.



Bootcamp Final
e Demoday



Bootcamp Final e Demoday
O BOOTCAMP FINAL é uma das atividades mais
importantes do programa, e será uma atividade
de capacitação dos empreendedores, que
ocorrerá nos dias 20 e 21 de julho (sábado e
domingo).

O DEMODAY INOVATIVA, a apresentação das startups em
uma banca de pitchs composta de mentores,
investidores e representantes de grandes empresas,
acontecerá no dia 22 de julho (segunda-feira). Os
eventos serão realizados na cidade de São Paulo, em
local a ser divulgado.
 

Posteriormente, enviaremos às startups aprovadas as orientações sobre este evento. Será uma ótima
oportunidade para treinamento e mentoria intensiva, desta vez com foco na preparação do pitch e apresentação
para investidores e potenciais clientes e parceiros.



Benefícios
para os Acelerados



Ferramentas e descontos

*Atenção, os benefícios serão disponibilizados àqueles que concluírem o ciclo de aceleração e se apresentarem no Demoday.

*



Desejamos um bom
trabalho para você!
Precisando de algum apoio,
entre em contato conosco ;)
Equipe InovAtiva Brasil
www.inovativabrasil.com.br
inovativa@inovativabrasil.com.br



E X E C U Ç Ã O R E A L I Z A Ç Ã O


