Sugestão de Pauta – Setembro 2013

IE Venture Day em São Paulo atrai empreendedores e investidores
Empresa mineira é a única participante do júri para escolher projetos e iniciativas
empreendedoras, inscrições podem ser feitas até quinta-feira (05/09)
Você tem uma ideia interessante para um negócio? Que tal buscar aporte de capital para que
essa ideia se consolide? Pensando em estimular iniciativas inovadoras, o IE Business School uma das principais e mais renomadas escolas de negócios da Europa – promove, em parceria
com o Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa) e Wayra Brasil, pela 2ª vez no País, o IE Venture
Day, no dia 09 de setembro, em São Paulo.
“Iniciativas de roadshow para empresas que estão surgindo, caso do Venture Day, estão
atreladas ao tamanho e maturidade do mercado de Venture Capital (Capital Empreendedor)
no País, ou seja, ainda não acontecem com tanta frequência”, destaca Flávia Lessa, integrante
da equipe da Sifra Investimentos, empresa mineira que marca presença no IE Venture Day
como jurada de projetos e iniciativas empreendedoras.
Evento - O formato do evento é simples: empreendedores inscrevem suas iniciativas e caso
sejam selecionados têm a oportunidade de apresentá-las para investidores de vários lugares
do mundo, com chances de captação de investimentos. O requisito é que a empresa ou ideia
não tenha recebido aporte externo superior a US$ 200 mil.
Os interessados devem inscrever seus projetos até o dia 05 de setembro, às 23h59, com o
envio de um sumário executivo em inglês, máximo de três páginas para o email Brasil@ie.edu.
Para assistir ao evento, os interessados podem se inscrever também por este email
informando nome completo, empresa ou universidade e telefone.
Segundo o MIT (Massachusetts Institute of Technology), em um estudo divulgado no 1o
semestre deste ano, os investimentos em estágio inicial dentro do País têm tido um
crescimento considerável, com aumento de 140% no número de negócios fechados entre 2010
e 2011. “Ainda assim, o mercado precisa amadurecer para viabilizar mais iniciativas como o IE
Venture Day”, complementa.
O evento já ficou consagrado em outros países como China, Índia e Estados Unidos e a escolha
pelo Brasil não é à toa. Em 2012, o País ficou na 36ª posição (entre 161 países) em um ranking
global elaborado pelo MIT no quesito atratividade para negócios. Em anos anteriores,
ocupávamos a 44ª posição. “Este upgrade mostra que o ecossistema interno melhorou.
Entretanto, ainda precisamos trabalhar muito para desenvolver este mercado, pois
continuamos atrás de outros países integrantes do BRICS e em desenvolvimento”, reforça.
Júri – A Sifra Investimentos é a única empresa mineira a compor o júri do IE Venture Day. A
empresa tem o importante papel de entender as ideias dos empreendedores, questionar e
selecionar a que melhor se encaixa nos requisitos de escalabilidade, inovação e estágio de
desenvolvimento.
Além da oportunidade de apresentar projetos para um público seleto de investidores, os
participantes conferem uma programação de alto nível, como a palestra de Paris de L´Etraz,
diretor da IE Business School, empreendedor com várias patentes desenvolvidas e mais de 20
anos de experiência em fundos de investimentos.

Parcerias – Recentemente, a Sifra firmou uma parceria com a Hub Escola Belo Horizonte para
realização de diversos workshops e iniciativas em conjunto. “Estamos trabalhando para trazer
uma aceleradora de empresas de final de semana para a capital mineira durante a Semana
Global do Empreendedorismo, em meados de novembro. A proposta é que tenhamos
discussões organizadas sobre projetos específicos, sendo mais uma forma de potencializar
iniciativas inovadoras”, antecipa Flávia.
SERVIÇO
IE Venture Day
Iniciativa: IE Business School / Insper / Wayra Brasil
Data: 09 de setembro de 2013
Local: Sede da Wayra Brasil
Endereço: Av. das Nações Unidas, 12.399 / 14º andar
Horário: 9 às 19h30
Inscrições pelo e-mail Brasil@ie.edu

