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QUEM SOMOS 

 O Novos Rumos, Novos Desafios é um evento que visa reunir iniciativas de transformadores 

de todo o país para juntos correalizar um espaço de reflexão, inspiração e ação através de 

através de painéis, palestras e workshops 

 Em sua sexta edição, o evento traz um novo formato para abrir mais espaço para startups se 

relacionarem com investidores, formadores de opinião, consumidores e outros 

empreendedores – o Shark Tank. 

 

NOSSA PROPOSTA 

 O Foco da atividade é apoiar/contribuir com o desenvolvimento do empreendedor. O 

principal objetivo do evento não é necessariamente conseguir investimentos, mas fechar 

parcerias de valor de longo prazo. 

 No Shark Tank, 8 startups selecionadas pela equipe do Novos Rumos, Novos Desafios 

poderão apresentar seus pitches para investidores, formadores de opinião, consumidores e 

outros empreendedores. 

 Ao final de cada apresentação, as startups terão oportunidade de conversar com um painel 

de investidores convidados que compartilharão suas visões e dúvidas sobre os pitches 

realizados – podendo, eventualmente, receber proposta de coaching, aporte ou 

empréstimo. 

 Entre os panelistas confirmados, contamos com 

o Kleber Piedade, CEO da Matchbox 

o Milos Fonseca, CEO da Caligena Accelerator 

o Fernando Simões, Partner/ Founder da Bemtevi 

 Para fomentar conexões antes e depois do Shark Tank, a Novos Rumos, Novos Desafios 

oferecerá estrutura de estandes para as startups selecionadas apresentarem detalhes dos 

seus negócios ao longo de todo o evento 

 

QUEM BUSCAMOS 

 Buscamos startups indignadas com a realidade, que questionam e trabalham para solucionar 

problemas relevantes da nossa sociedade, gerando valor para todos 



 O Shark Tank é aberto para startups nos seus mais diversos estágios, independente de 

tamanho e timing de captação. Os investidores participantes estão preocupados em realizar 

fortes conexões para futuras rodadas de investimento – podendo ser elas no curto ou longo 

prazo  

 A participação nos estandes oferecidos pela Novos Rumos, Novos Desafios de 2018 não é 

obrigatória caso a startup não queira participar  

 

COMO SE INSCREVER 

 Inscrições podem ser feitas até 06 de novembro através do e-mail 

eventos@alphalumen.org.br 

 Para a inscrição, o material (ex. pitch deck) da empresa deve conter, mas pode não se limitar 

a 

o oportunidade de mercado endereçada 

o modelo de negócios 

o estágio atual da empresa (ex. captações realizadas, milestones alcançados, etc) 

 Não é necessário apresentar plano de captação no material 

 São aceitas empresas em qualquer estágio, mesmo que seja ainda somente uma ideia. 

 

CRONOGRAMA 

Etapas Prazos 

Período de inscrições 06 de novembro 

Divulgação de startups selecionadas 08 de novembro 

Preparação para o evento 09 de novembro 

Shark Tank / Demoday 10 de novembro 

 

 Período de inscrições 

o Período para recebermos os materiais das startups e realizarmos eventuais 

conversas para conhece-las melhor 

 Divulgação 

o Anúncio das startups selecionadas 

 Ajustes para o Shark Tank / Demo Day 

o Interação com equipe do evento para adequar materiais para infraestrutura do 

evento (formatação das apresentações para equipamento e espaço do auditório, 

estruturação dos estandes, entre outros) 

 Shark Tank / Demo Day 

o Apresentação para investidores, formadores de opinião, consumidores e outros 

empreendedores – momento importante para apresentar a evolução das startups, 

realizar conexões e receber feedbacks 



PRESENÇAS CONFIRMADAS NO EVENTO E NO DEMO SESSION 

 ANDRÉ STREET – SÓCIO-FUNDADOR DA STONE CO.

 EDUARDO MUFAREJ - PRESIDENTE DO CONSELHO DA SOMOS EDUCAÇÃO, FUNDADOR DA

ONG RENOVABR E CONSELHEIRO DA ESCOLA DE NEGÓCIOS -  UNIVERSIDADE DE YALE

 ALBERTO ALVES MARQUES FILHO (MANO) – SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

 ERIC ACHER - SÓCIO- FUNDADOR DA MONASHEES

 ANTONIO BRENNAND - GRUPO BRENNAND ENERGIA

 MILOS FONSECA – FUNDADOR E CEO DA CALIGENA

 FERNANDO A. SIMÕES FILHO - SÓCIO DIRETOR DA BEMTEVI INVESTIMENTO

 ALEXANDRE ALVES - CO-FUNDADOR DA INSEED INVESTIMENTOS E DO INSTITUTO INOVAÇÃO

 BENTO KOIKE - FUNDADOR DA TECSIS

 BERNARDO CARNEIRO – SÓCIO DIRETOR DA STONE

 WAGNER BRAGA – WWGG CONSULTING

 EDUARDO MIGLIANO - FUNDADOR DA 99JOBS

 VIVIANE MOSÉ - CANAL FUTURA - Janelas da Inovação

 ALLAN COSTA - MIT (EUA), COFUNDADOR DA HACKBRAZIL

 CLÁUDIO JORGE PINTO ALVES - VICE-REITOR DO ITA

 PAULO LAZZARI - FUNDADOR DA EDUCADOO

 PEDRO PAULO – COFUNDADOR DA EDUCADOO

 LUIS PAULO LORETI – CONECTA

Novos Rumos, Novos Desafios de 2018 
Data: 09 e 10 de novembro 
Horário: 11h às 19h (sexta) e 9h às 14h (sábado) 
Local: CEFE - Centro de Formação do Educador 
Av. Olivo Gomes, 250 – Santana - São José dos Campos - SP 

Demo Session 
Data: 10 de novembro 
Horário: 10h30 









EDUARDO MATSUSHITA - CEO Infinitas
GUSTAVO HADDAD BRAGA - SINGU
LUIZ PENNO  - SÓCIO DIRETOR DA ÁRTICA
ALBERTO ALVES MARQUES FILHO -  SECRETARIA DE  INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO




