
REGULAMENTO

BATALHA DE NEGÓCIOS 



Nos dias 21 e 22 de novembro, o Ambiente de Inovação da UnB vai organizar a 9ª 
edição da Feira de Negócios e Inovação no Centro de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico (CDT/UnB). Dentro da feira, será realizada a primeira Batalha de Negó-
cios, uma batalha voltada para quem não tem medo de enfrentar “tubarões” e ainda 
quer ter a oportunidade de levar uma premiação em dinheiro para alavancar seu 
negócio.

Na Batalha de Negócios, ideias inovadoras, startups ou empresas em estágios iniciais 
terão a oportunidade de se apresentar para diversos investidores e importantes 
nomes do empreendedorismo do Distrito Federal. 

Ao final, três serão escolhidas como vencedoras da competição e receberão premia-
ção conforme colocação:

DA INSCRIÇÃO:

Qualquer um pode se inscrever para participar 
da batalha, não importa se você é aluno, profes-
sor, empresário ou simplesmente acredita ter 
uma boa ideia que pode ser transformada em 
um negócio inovador e rentável.

A Batalha de Negócios funcionará da seguinte forma:
As apresentações acontecerão no prédio do CDT/UnB das 15h às 18h no dia 22 de 
novembro de 2019.

Durante a apresentação no dia 22/11, os participantes terão 3 (três) minutos para con-
vencer a banca avaliadora que sua ideia é viável e atrativa. A maior parte da banca será 
composta por representantes do grupo de investidores Family Office. Ou seja, tenha em 
mente que seu objetivo não é receber a premiação, mas usar essa oportunidade para 
treinar suas habilidades de apresentação e receber comentários (feedbacks) sobre sua 
ideia de negócio.

1º R$ 3.OOO,00 2º R$ 2.OOO,00 3º R$ 1.OOO,00

O prazo de inscrição é até 20 de novembro de 2019 

Link do formulário: https://forms.gle/461saC3jNfwTWeNb8



Os empresários que compõem a banca também podem, caso sua apresentação os conven-
ça disso, escolher formar parcerias e até investir de forma duradoura em ideias e negócios 
dos participantes.
Os representantes do grupo Family Office buscam principalmente ideias inovadoras na 
área de tecnologia e inovação de mercado. 

Mas não se acanhe! Os empresários estão mais do que dispostos a serem surpreendidos 
com ideias que antes não imaginavam. O mais importante é que sua ideia ou negócio traga 
alguma inovação mercadológica que seja acessível, útil, necessária e rentável pelo lado do 
investimento.

Durante a Batalha, cada minuto conta. Por isso, planeje com cuidado sua apresentação. 
Aqui vão algumas dicas que podem ajudar sua equipe a se preparar melhor

4º Quem é a equipe que está por trás desse 
projeto? Sem uma boa equipe com capacitação e 
experiência na área que se propõe a atuar, é difícil 
convencer possíveis investidores de que sua ideia 
pode dar certo.

1º Deixe claro qual com qual problema 
seu negócio está/estará lidando e por que 
isso é uma oportunidade de negócios

2º Como seu negócio 
atuará e qual seu público alvo;

3º O que é necessário para alavancar 
seu negócio e quais são as perspectivas 
de crescimento;

FEIRA DE NEGÓCIOS 
E INOVAÇÃO 2019 



Os participantes podem criar uma curta apresentação de PowerPoint para apoiar 
sua exposição oral. Contudo, tenha em mente que o tempo máximo de três minutos 
é inegociável e precisa ser respeitado. Os que optarem pela apresentação em 
PowerPoint devem mandar um arquivo com antecedência para o e-mail pctec@unb.br 
com o assunto APRESENTAÇÃO BATALHA para que haja tempo de os organizado-
res prepararem a fila de apresentações, reduzindo o tempo de troca entre apresen-
tadores.

Os participantes também podem apresentar protótipos, caso tenham algum, ou 
preparar materiais suplementares impressos para entregar para a banca, desde que 
arquem com todos os custos envolvidos.

OBSERVAÇÕES:
 
•  Enviar a apresentação em PowerPoint por e-mail não garante sua inscrição. 
É necessário preencher o formulário.

•  A comissão organizadora determinará a ordem das apresentações.

•  A premiação será dada às três melhores ideias ou negócios escolhidos conforme 
os critérios determinados pela banca avaliadora.

•  Os participantes devem comparecer antes das 15h no prédio do CDT/UnB no 
dia da batalha para evitar atrasos nas apresentações. Atrasos podem implicar na 
desclassificação do participante.

•  Os participantes devem prezar por manter um clima de respeito e harmonia 
durante o evento.

•  Preencha o formulário abaixo para garantir sua presença na primeira Batalha de 
Negócios da UnB. 

Link do formulário: https://forms.gle/461saC3jNfwTWeNb8

Acesse:
www.pctec.unb.br   /   www.cdt.unb.br
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