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CHAMAMENTO PÚBLICO 

 SELEÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 
2ª RODADA DE IMPACT INVESTING APEX-BRASIL 

 
 
REGULAMENTO 
 
1.  Do Chamamento Público 
 
1.1. Fica estabelecido o presente chamamento público para o fim de selecionar empresas 
brasileiras para a participação na 2ª Rodada de Impact Investing Apex-Brasil, que tem data 
prevista de realização para 03 de dezembro de 2014, na cidade de São Paulo/SP, Brasil. 
 
1.2. A Apex-Brasil se reserva ao direito de alterar a data de realização do evento, a seu 
exclusivo critério, não se responsabilizando por eventuais danos/prejuízos incorridos pelas 
empresas interessadas. 
 
2. Da 2ª Rodada de Impact Investing Apex-Brasil (evento) 
 
2.1. A 2ª Rodada de Impact Investing Apex-Brasil está baseada na conciliação dos 
conceitos de inovação, sustentabilidade e impacto positivo, e tem o objetivo de aproximar 
empresas brasileiras e fundos de investimento nacionais e estrangeiros, e assim atrair 
Investimento Estrangeiro Direto (IED) para fortalecimento das cadeias produtivas da indústria 
brasileira. 
 
2.2.  A agenda do evento contará com mini palestras dos fundos investidores participantes, 
seguida das apresentações das empresas selecionadas (15 minutos de exposição para cada 
uma), e sessão de matchmakings – oportunidade na qual aquelas empresas estarão à disposição 
dos investidores para maiores esclarecimentos, de forma individual. 
 
2.3. O processo de seleção e preparação das empresas para o evento se dará ao longo dos 
meses de agosto, setembro e outubro, e será realizado em 4 (quatro) etapas, a saber: i) 
inscrição das empresas interessadas; ii) avaliação qualificatória preliminar; iii) banca de 
avaliação presencial; e iv) coaching de negócios. 

 
3. Da Seleção das empresas brasileiras 
 
3.1. A seleção das empresas brasileiras interessadas em participar da 2ª Rodada de Impact 
Investing Apex-Brasil observará o cumprimento de 3 (três) etapas, com o fim de analisar o 
potencial das empresas para o recebimento de investimento de participação. 
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3.2.  Etapa 1 - Inscrição 
 

3.2.1. As inscrições são gratuitas, iniciando-se às 9 horas do dia 11 de agosto de 2014 e 
encerrando-se às 23h59m do dia 29 de agosto de 2014 (horário de Brasília), e serão 
consideradas efetivadas se cumpridos os 3 (três) procedimentos abaixo. 

3.2.2. Para participação da seleção, as empresas brasileiras interessadas deverão, 
obrigatoriamente, efetuar seu cadastro por meio do preenchimento de todos os campos do 
formulário específico disponível no sítio http://www.apexbrasil.com.br/ - Procedimento 1. 
 
3.2.3.  Após preenchido o formulário, a interessada receberá um modelo de Sumário 
Executivo com até 2 (duas) páginas (teaser), que deverá ser elaborado e enviado pela empresa 
para o e-mail apexbrasil@apexbrasil.com.br até às 23h59m do dia 1º de setembro de 2014 
(horário de Brasília) – Procedimento 2. 
 
3.2.4.  O Sumário Executivo supra mencionado (teaser), deverá abordar, sob pena de 
eliminação, os pontos abaixo elencados: 

 
a) DESCRIÇÃO DA EMPRESA 
 Ano de estabelecimento, evolução e estágio atual; 
 Tecnologia dos processos, produtos (bens e/ou serviços), clientes atuais, contratos 

negociados/pilotos em andamento etc. 
 
b) POTENCIAL DE MERCADO 
 Oportunidades identificadas no mercado - tamanho, demanda, etc;  
 Estratégias de mercado; 
 Concorrência direta ou indireta e diferencial do produto em relação à concorrência. 
 
c) INOVAÇÃO 
 Produtos/Serviços/Processos (escalabilidade, etc.) da oportunidade identificada; 
 Pré-disposição para investir em novas tecnologias. 
 
d) SUSTENTABILIDADE e IMPACTO POSITIVO 
 Práticas sustentáveis (gestão); 
 Impactos (social e/ou ambiental) positivos dos produtos e/ou processos; 
 Contribuição para sustentabilidade em outros setores; 
 Integração com o negócio. 

 
e) COMPETÊNCIAS INTERNAS (da empresa e do empreendedor) 
 Detalhes profissionais/técnicos históricos sobre a equipe - além da formação, 

papel/função/responsabilidades de empregos anteriores para hand-on Expertise; 
 Pré-disposição para internacionalização; 
 Pré-disposição para a participação societária;  
 Outros diferenciais internos. 

http://www.apexbrasil.com.br/
mailto:apexbrasil@apexbrasil.com.br
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f) INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO PRETENDIDO 
 Histórico financeiro dos últimos 3 (três) anos (caso a empresa exista desde então), 

ou do seu tempo de constituição (na hipótese de seu registro contar com menos de 
3 anos); 

 Valor pretendido e descrição dos usos;  
 Projeções financeiras pós investimento.  

 
3.2.5.    No prazo estabelecido no item 3.2.3, a empresa interessada deverá enviar, também, 
para o e-mail apexbrasil@apexbrasil.com.br, os documentos abaixo especificados – 
Procedimento 3, para fins de comprovação da sua situação de regularidade fiscal e judicial a 
ser fornecida aos investidores, a saber: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão de Distribuição de Feitos de 1º grau da Justiça do Trabalho; 
c) Certidão de regularidade de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às 

de terceiros (INSS); 
d) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal (CEF); 
e) Certidão de regularidade de Débitos relativos a Tributos Federais e à dívida ativa 

da União (Receita Federal do Brasil); 
f) Certidão do Distribuidor de falências e concordatas; 
g) Certidões negativas de todos os Cartórios de Protesto localizados na sede da 

empresa, pelo prazo dos últimos 5 (cinco) anos. 
 

3.3. Etapa 2 – Avaliação Preliminar 
  

3.3.1. Uma vez concluídos os procedimentos previstos no item 3.2 acima, será constituída pela 
Apex-Brasil uma Banca de Avaliação Preliminar composta por 3 (três) pessoas, dentre os 
analistas da Agência, e/ou outros convidados que julgar pertinentes.  

3.3.2. A avaliação preliminar levará em conta os seguintes critérios: 

I) Eliminatórios 

a) Preenchimento completo do formulário de cadastro no sítio indicado no subitem 
3.2.2 – Procedimento 1; 

b) Elaboração e envio completo do Sumário Executivo (teaser) – Procedimento 2; 
c) Envio de todos os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e judicial da 

pessoa jurídica – Procedimento 3.  
 

II) Classificatórios 

Para cada critério abaixo, objeto de informação do Sumário Executivo (teaser) descrito 
no subitem 3.2.4, será conferida nota de 1 a 5, observada a seguinte escala de conceito: 

mailto:apexbrasil@apexbrasil.com.br
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NOTA CONCEITO 
5 Excelente 
4 Ótimo 
3 Bom 
2 Razoável 
1 Ruim 

 

Critérios:  

a) POTENCIAL DE MERCADO; 

b) INOVAÇÃO; 

c) SUSTENTABILIDADE e IMPACTO POSITIVO; 

d) COMPETÊNCIAS INTERNAS; 

e) INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO PRETENDIDO. 
 

3.3.3. A nota final de cada empresa será composta pelo somatório das notas atribuídas a cada 
item pela Banca de Avaliação Preliminar, a partir do qual será estabelecida ordem 
classificatória da Avaliação Preliminar. 
 
3.3.4. Em caso de empate, como critério será selecionada a empresa cujo setor de atividade 
obtiver menos participantes habilitados. 
 
3.3.5. O resultado da Etapa 2 com a classificação das empresas será divulgado por e-mail, no 
dia 3 de setembro de 2014, após as 17 horas (horário de Brasília). 
 
3.4. Etapa 3 – Avaliação Presencial 

 
3.4.1. Dentre as empresas classificadas, as 20 (vinte) primeiras serão convocadas, por meio de 
e-mail, a partir da data indicada no subitem 3.3.5, para participação, por meio de 1 (um) 
representante, na Banca Avaliadora Presencial, prevista para ser realizada nos dias 15 e 16 
de setembro de 2014, na cidade de São Paulo/SP.  
 

3.4.1.1 A Apex-Brasil se reserva ao direito de alterar a data da Banca de Avaliação 
Presencial, a seu exclusivo critério, não se responsabilizando por eventuais 
danos/prejuízos incorridos pelas empresas classificadas. 

 
3.4.2. A Banca de Avaliação presencial será composta por 5 (cinco) a 7(sete) integrantes, a 
serem indicados pela Apex-Brasil, dentre seus colaboradores e/ou convidados que julgar 
pertinentes. 
 
3.4.3. Para participação na Banca de Avaliação Presencial, na data prevista no item 3.4.1, as 
empresas classificadas deverão apresentar os seguintes documentos: 
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a) Termo de Autorização de uso de imagem, voz, divulgação e cessão de direitos 
autorais devidamente assinado, conforme anexo; 

b) Cópia do Contrato Social em vigor, devidamente registrado e atualizado, com todas 
as alterações, para as sociedades comerciais em geral; na hipótese de empresário 
individual, o documento a ser apresentado é o Requerimento do Empresário, 
emitido e depositado na Junta Comercial do Estado; 

c) Certidão do Distribuidor de feitos da Justiça Estadual, pelo prazo dos últimos 10 
(dez) anos; 

d) Certidão do Distribuidor de feitos da Justiça Federal, pelo prazo dos últimos 10 
(dez) anos. 

 
3.4.4. Na oportunidade da avaliação presencial, o representante da empresa deverá realizar 
uma apresentação de, no máximo, 15 (quinze) minutos, de acordo com modelo a ser 
previamente disponibilizado, podendo ser questionado para esclarecimentos adicionais sobre 
os seguintes temas relacionados: 
 

a) Mercado, estratégia e planos de acesso a mercados externos;  
b)  Diferenciais inovadores;  
c)  Empreendedores e equipe;  
d)  Retorno financeiro e perspectiva de investimento; 
e)  Outro tema que a banca avaliadora necessite de esclarecimento adicional. 

 
3.4.5. Os critérios a serem avaliados pela Banca Presencial observam a mesma definição 
prevista no inciso II do subitem 3.3.2, onde serão atribuídas notas na escala de 1 a 5 para cada 
um dos critérios ali apontados (a) potencial de mercado; b) inovação; c) sustentabilidade e 
impacto positivo; d) competências internas; e e) informações sobre o investimento pretendido. 

 
3.4.6. A nota final de cada empresa será formada a partir do somatório das notas atribuídas 
nesta Etapa 3, definindo, assim, a ordem de classificação das empresas.   

 
3.4.7. Em caso de empate, como critério será selecionada a empresa cujo setor de atividade 
obtiver menos participantes classificados. 

 
3.4.8. O resultado da Etapa 3 com a classificação final das empresas será divulgado por e-mail, 
no dia 27 de agosto de 2014, após as 17 horas (horário de Brasília). 

 
4. Do Coaching de Negócios  
 
4.1. Dentre as empresas classificadas na Etapa 3, serão selecionadas, observada a ordem 
classificatória, 12 (doze) empresas, para participação no processo de coaching de negócios. 
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4.2. As empresas selecionadas no item 4.1. participarão da 2ª Rodada de Impact Investing 
Apex-Brasil.  
 
4.3. Referido treinamento/capacitação é destinado ao aprimoramento do Sumário Executivo 
inicial (teaser) apresentado na Etapa 1 e à preparação do pitch (apresentação), que será 
realizado por ocasião da 2ª Rodada de Impact Investing Apex-Brasil. 
 
4.4. O processo de coaching ocorrerá entre os dias 16 de setembro e 28 de novembro de 
2014, dividido em 4 (quatro) etapas, sendo a primeira realizada imediatamente após a 
finalização da Avaliação pela Banca Presencial, isto é, no dia 16 de setembro. As demais etapas 
seguintes contarão com um período para o desenvolvimento das informações específicas e com 
um encontro (presencial ou por Skype, a critério da empresa) para discussão do material 
enviado.  
 
4.5. O coaching de negócios seguirá a agenda a seguir: 
 

a) Seminário de Capacitação (Resultado da Banca de Avaliação Presencial, feedback 
para as empresas não selecionadas e informações gerais sobre o coaching para as 
empresas selecionadas) – 16/09. 
b) Coaching Estratégico (informações sobre a empresa, seus produtos, equipe, 
mercados e estratégias) – de 17/09 a 17/10;  
c) Coaching Financeiro (Necessidade de investimento e projeções financeiras) –de 
20/10 a 14/11; 
d) Coaching de Apresentação (preparação do Pitch) – de 14 a 28/11; Pitch Training 
Presencial -  26 e 27/11. 

 
4.6. Como condição para participação do processo de coaching, as empresas selecionadas 
deverão assinar o Termo de Participação, a ser disponibilizado pela Apex-Brasil, no qual se 
comprometem a: 

 
i) Cumprir as etapas do referido treinamento/capacitação, até a participação na 2ª 

Rodada de Impact Investing Apex-Brasil, com a apresentação da sua empresa;  
ii) Estar disponíveis, por meio de seus representantes/empresários, nos horários 

agendados para as sessões de coaching; 
iii) Apresentar eventuais documentos solicitados, nos prazos exigidos; 
iv) Promover o aprimoramento dos seus planos de negócios e apresentações, em 

conformidade com as orientações que lhe forem transmitidas; e 
v) Responder aos questionários de monitoramento pós-evento. 

 
5. Das Disposições Gerais 
 
5.1.  No ato da inscrição, a empresa brasileira interessada declara que leu, compreendeu e 
aceita todas as regras dispostas no presente Regulamento; 
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5.2. Ao se inscrever, a empresa cede os direitos autorais sobre depoimentos, apresentações, 
palestras, informações e outras formas de exposições semelhantes, bem como a autoriza o uso 
de imagem e voz dos seus representantes, decorrentes de filmagem e fotografias de quaisquer 
pessoas envolvidas em ações relacionadas ao citado evento, se for o caso, para reprodução e 
composição de material/conteúdo de projetos no âmbito da Apex-Brasil; 
 
5.3. A empresa brasileira, no ato de sua inscrição, autoriza a Apex-Brasil, sem qualquer ônus 
ou retribuição adicional, a utilizar suas marcas e outros sinais distintivos, os quais são de 
exclusiva titularidade da empresa, conforme esta ora declara, para os fins de composição de 
material/conteúdo a ser utilizado/divulgado nos projetos no âmbito da Apex-Brasil. E quanto 
à marca e outros sinais distintivos da Agência, a empresa se compromete a não utilizá-los sem 
a devida autorização dessa.  
 
5.4. O não cumprimento de quaisquer etapas, exigências e prazos indicados no processo de 
seleção previsto no presente Regulamento, significará a imediata eliminação da empresa. 
 
5.5. Uma vez iniciado o processo de coaching, caso a empresa selecionada desista da 
continuidade da sua participação, ficará impedida de tomar parte de quaisquer outras ações e 
projetos da Apex-Brasil pelo período de 2 (dois) anos; 
 
5.6. Eventuais custos de viagens, deslocamentos, acomodação e alimentação da empresa são 
de sua responsabilidade, não cabendo à Apex-Brasil qualquer custeio nesse sentido. 
 
5.7. Eventuais omissões neste Regulamento, assim como a interpretação de seus dispositivos, 
serão decididas pela Apex-Brasil de forma soberana. 
 
 
Brasília, 11 de agosto de 2014. 
Apex-Brasil 
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ANEXO I 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM e VOZ, DIVULGAÇÃO  
e CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 
 
I – [nome completo], [nacionalidade], [profissão], portador(a) da Carteira de Identidade nº 
[xxxxx], expedida pela SSP/[xxx], e do CPF nº [xxxxxxx], doravante designado Cedente; e 
 

Por meio do presente instrumento, o(a) Cedente autoriza o uso de imagem e voz, bem como 
cede direitos autorais à AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – Apex-
Brasil, serviço social autônomo instituído nos termos da Lei n° 10.668 e do Decreto n° 4.584, 
de 2003, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 2, Lote 11, Edifício Gabriel Otávio Estevão 
de Oliveira, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.040-020, inscrita no CNPJ sob o n° 
05.507.500/0001-38, doravante designada Apex-Brasil ou Autorizada, de acordo com as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
 
OBJETO 

1. O presente Termo abrange: 
 

i) o uso e a cessão de direitos da imagem e voz do(s) representante(s) do(a) 
Cedente, decorrentes de filmagem e fotografias;  

ii) a cessão de direitos autorais sobre depoimentos, apresentações, palestras e 
outras formas de exposições semelhantes do(a) Cedente; 

iii) a divulgação de informações do(a) Cedente; 
 
2. Os direitos previstos no item 1 acima estão no âmbito de todas as etapas de participação 

do(a) Cedente no Projeto “2ª Rodada de Impact Investing Apex-Brasil” (tais como, 
inscrição no chamamento público, participação da banca presencial, do(s) seminário(s), 
treinamentos e outros relacionados), para reprodução e composição de material/conteúdo 
de projetos institucionais no âmbito da Apex-Brasil.  

 
3. A Autorizada não fará uso oneroso dos direitos ora autorizados e/ou cedidos, na medida 

em que a utilização e/ou exploração do material que carrega tais direitos não gerará 
qualquer espécie de receita, lucro ou vantagem para a Apex-Brasil. 
 

PRAZO E LOCAL 

4. O prazo da autorização para utilização e cessão da imagem e voz, bem como dos direitos 
autorais do(a) Cedente é ilimitada do, assim como o número de vezes. 

5. A Autorizada poderá utilizar no Brasil ou no exterior os direitos ora autorizados e/ou 
cedidos. 
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DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA 

6. A Autorizada tem permissão para reproduzir o conteúdo das gravações de áudio e vídeo 
do(a) Cedente, decorrentes das filmagens e fotografias de todas as etapas do projeto “2ª 
Rodada de Impact Investing Apex-Brasil”, em todos os tipos de mídias, seja impressa ou 
eletrônica; 

7. Por meio da cessão dos direitos autorais e autorização de divulgação de informações do(a) 
Cedente, ora efetuada, pode a Autorizada adaptar os depoimentos/palestras e 
informações para fins de produção de novas obras audiovisuais, seja para 
exibição/projeção em tela em locais de freqüência coletiva, ambientes públicos ou de 
ensino; de peças publicitárias, material promocional, em qualquer tipo de mídia, para fins 
de divulgação; de composição de qualquer material ligado ao objeto; de armazenagem em 
banco de dados; de transmissão via rádio, televisão ou outro tipo de mídia; ou, ainda, 
utilizá-los apenas em trechos ou extratos dos mesmos; 

8. A Autorizada se compromete a identificar o(a) Cedente, em qualquer utilização da sua 
voz, e imagem, na cessão dos seus direitos autorais, bem como na divulgação de suas 
informações; 

9. A autorização e a cessão restringem-se em caráter individual e intransferível em relação à 
Apex-Brasil, estando impossibilitada a transferência pela mesma, exceto quanto a 
eventuais terceiros contratados para a gravação, reprodução e desenvolvimento do 
conteúdo a ser gerado; 

10. A Autorizada não se responsabiliza pelo uso por terceiros da imagem, voz e direitos 
autorais, tampouco das informações do(a) Cedente após a veiculação/divulgação dos 
mesmos nos projetos da Apex-Brasil. 
 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CEDENTE 

11. O(A) Cedente declara ser o titular dos direitos autorais do conteúdo das manifestações e 
informações objeto de autorização/cessão deste instrumento, bem como que concede esta 
autorização/cessão à Apex-Brasil livre de quaisquer ônus e embaraços de qualquer 
natureza e que o uso de tais direitos, inclusive os de imagem, pela Apex-Brasil não viola 
quaisquer direitos de propriedade intelectual e outros de terceiros ou mesmo quaisquer 
acordos celebrados pelo(a) Cedente com terceiros, responsabilizando-se integralmente 
o(a) Cedente perante a Apex-Brasil; 

12. A concessão da autorização/cessão objeto deste Termo não importará na cessão e 
transferência definitiva de titularidade dos direitos autorais do(a) Cedente, mas uma 
cessão limitada à Apex-Brasil, nos termos aqui estabelecidos, e a eventuais terceiros 
autorizados conforme item 9 acima; 

13. A autorização para utilização da imagem e voz, cessão dos direitos autorais, bem como para 
divulgação das informações do(a) Cedente é emitida, nos termos deste instrumento, em 
caráter irrevogável e irretratável, obrigando o mesmo, como também a seus herdeiros e 
sucessores a qualquer título. 
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VALORAÇÃO 

14. O presente Termo será celebrado a título gratuito, não incidindo a quaisquer das Partes, 
ônus, custos, repasses orçamentários ou dispêndio pecuniário, a qualquer título. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

15. As Partes declaram, para os fins do presente instrumento, inexistirem quaisquer 
obrigações, contratuais ou de outra natureza, proibições ou gravames que impeçam o 
cumprimento do estipulado na presente autorização/cessão, garantindo, ainda, a não 
infringência de direitos autorais;  

16. Fica vedado às Partes, inclusive após o término deste Termo, qualquer tipo de menção a 
terceiros, à imprensa e aos meios de comunicação em geral, das condições estabelecidas 
nesta autorização, sob pena de arcar com perdas e danos ocasionados à outra Parte. 

 
FORO 

 
17.  As Partes elegem o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF como o competente 

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, com exclusão de 
qualquer outro por mais benéfico que possa ser.    
 

E assim, por se acharem justas e acordadas, firmam este instrumento em duas vias de igual teor 
e mesmos efeitos, na presença de duas testemunhas. 
 

Brasília,    de                     de 2014. 
 
 

Pelo(a) Cedente: 
 
 

_____________________ 
XXXXXX 

 
       
Testemunhas: 

1. ___________________________     2. ___________________________ 
 Nome:        Nome: 
 RG        RG: 


