
11 a 14 de Outubro 

2016 



A  Anjos do Brasil apresenta sua terceira 

 Missão ao Vale do Silício, CA.  
Um programa de imersão e vivência que conecta 

academia, empresas e entidades públicas relacionadas 
ao ecossistema de empreendedorismo. Ao longo de 

quatro dias, os participantes terão a oportunidade de 
interagir ativamente com o ambiente de empresas de 

alto crescimento e benchmarking mundial.  

Um convite para ampliar suas 
fronteiras, investir em 

conhecimento  
e expandir seu networking!  



DEPOIMENTOS 

Aprovação dos participantes 
 
 
 
 

Semana Espetacular, produtiva, rica e cheia de insights. 
   Alcides Pinto – investidor anjo e fundador da NOX Capital ‘ 

Fiquei surpresa com  capacidade de criação  de um sensacional networking com 
players desse  mercado. 
    Paula Rebière Tortolo– TR Investimentos 

Recomendo a todos, valeu muito a pena. 
   Marco Poli – investidor anjo 



RESUMO DO PROGRAMA 



RESUMO DO PROGRAMA 

Programa de 4 dias com conteúdo e networking intensos que tem como 
objetivo proporcionar, além da vivência, uma imersão de negócios à região 
mais importante da indústria de inovação e tecnologia do mundo. 
  
Por que desenvolvemos este programa? 
 
• Retorno e sucesso em Investimento Anjo são o resultado de conhecimento 

e boas práticas. Aprender com a experiência dos melhores é fundamental! 
 

• O aprendizado acelerado ocorre pela experiência e troca de informações, 
juntando conhecimento e a prática do mercado. 
 

• O relacionamento com investidores internacionais abre portas para 
coinvestimento e facilita a internacionalização das startups brasileiras 
investidas. 



PRINCIPAIS TÓPICOS 

 Investimento Anjo na prática (best practices) 

 Relacionamento com grupo de anjos e Venture Capitals locais 

 Experiência com Aceleradoras 

 Casos de start-ups aceleradas e investidas por Anjos e VCs 

 Instrumentos jurídicos e financeiros para investimento 

 Oportunidades de investimentos EUA-Brasil 

 Inovação e Tecnologia 

 Tendências de Mercado 

 Visitas às empresas de tecnologia locais com discussões e 
networking expandidos 



DIFERENCIAIS 

 Oportunidade única de conhecer o Silicon Valley em 
companhia de investidores atuantes e da organização de 
referência de investimento anjo no Brasil 

 

 Programa planejado e executado por quem entende e faz 
investimento anjo na prática 

 

 Programa Hands-On com a participação de parceiros do SV 

 

 Visitas técnicas que permitirão entender a cultura de 
empresas inovadoras e de alto crescimento 



BENEFÍCIOS 

Os participantes deste programa poderão:  

 Conhecer empresas inovadoras e que receberam capital de 
risco para crescer. 

 Estabelecer networking internacional de qualidade com 
diferentes players do Silicon Valley. 

 Entender as melhores práticas e critérios para montar uma 
carteira de investimentos anjo de sucesso. 

 Aprender sobre tendências  em modelos de  negócios 
inovadores e sobre novas tecnologias. 

 Aprofundar seu conhecimento sobre a indústria de capital de 
risco. 

 

 

 



AGENDA 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

San Francisco Silicon Valley San Francisco 

Morning 

Chegada a São 

Francisco 

Silicon Valley Mission: 

Intro 
Deal Flow 

Livre 

Creating a company in 

SV 

Silicon Valley: an 

unique environment 
Accelerators America Latina e SV 

Afternoon 

Investment Thesis VCs Lawyer and 

accelerators Talking to Angels 

Hot Trends Join the investing 

The art of Angel 

Investment Terms and valuation After the investment Lessons Learned 

Night Free Free 

Sand Hill Angels' 

investor dinner 

meeting  

Dinner (opcional) 

Agenda tentativa e sujeita a alterações sem prévio aviso 



PALESTRANTES  

Palestrantes na SV Mission 2013 e 2014  e convidados - Sujeito a alterações sem prévio aviso 



PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 Investidores Anjo 

 Potenciais Investidores Anjo 

 Empresários, Executivos e Profissionais liberais interessados 
em conhecer o modelo de inovação e investimento do Silicon 
Valley 

 Gestores de Fundos  de Investimento 



SERVIÇOS 

INCLUÍDOS 

 

 Mais de 20 horas de programação (conteúdo, relacionamento e visitas) 

 Salas de reuniões conforme Agenda do Programa 

 Transporte para as visitas nos arredores de San Francisco (1 dia) 

 Coordenação, planejamento e operação da viagem por equipe 
especializada 

 Acompanhamento da equipe Anjos do Brasil  

 Certificado de participação – Silicon Valley Mission 

 

   



SERVIÇOS 

NÃO incluídos 

 

 Passagens aéreas  

 Hotel 

 Seguro Viagem 

 Traslado aeroporto  / hotel / aeroporto 

 Translados dentro de San Francisco 

 Alimentação  

 Despesas com visto, passaporte  e outras de caráter pessoal 

 Tradução simultânea – o programa será realizado em inglês  



INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE 

A) Inscrições até 31 de julho: 
   US$ 3.690,00 
  (três mil seiscentos e noventa dólares) 
 
B) ) Inscrições até 15 de agosto: 
   US$ 3.990,00 
  (três mil novecentos e noventa dólares) 
 
C) Inscrições até 30 de agosto:  
                      US$ 4.990,00  
  (quatro mil e novecentos e noventa dólares) 
 
Consulte: 
- Descontos para investidores associados a Anjos do Brasil e grupos a partir de 
5 participantes  



INVESTIMENTO 
FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Política de pagamentos 
Depósito no ato de inscrição (não reembolsável) – USD 500 
O saldo do valor total do programa deverá ser pago até 15 dias da data de 
inscrição, à vista ou em até 2 (duas) vezes sem juros, através de boleto 
bancário. 
 
Cancelamentos 
Até 31 de julho – devolução de 85% do valor pago  
Até 15 de agosto – devolução de 50% do valor pago  
Até 05 de setembro – devolução de 25% do valor pago  
  

VAGAS LIMITADAS  
10 participantes 

 
Obs. Sujeito a formação de turma mínima 



INSCRIÇÕES 

A inscrição será efetuada através do preenchimento da 
ficha em anexo e depósito enviados para      
missao@anjosdobrasil.net 

 
Somente serão aceitas inscrições de participantes 
dentro do perfil. Após a validação da ficha de inscrição 
serão enviados o contrato e boletos para pagamento 
final. 

 

Importante: serão consideradas  válidas somente as 
inscrições pagas dentro do prazo estabelecido. 



SOBRE A ANJOS DO BRASIL 

A Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos 
tendo como objetivo fomentar o investimento-anjo 
para o crescimento do empreendedorismo de inovação 
no Brasil. 
Com presença em todo Brasil através de seus Núcleos 
Regionais é a organização de referência em 
investimento anjo no Brasil. 
 Sua atuação ocorre em três verticais: 

–Formação de rede de investidores 
– Divulgação de conhecimento e criação de cultura 
– Relações institucionais e políticas públicas 



CONTATO 

 
 

missao@anjosdobrasil.net 

 

Caso necessite atendimento telefônico, 

envie-nos seus dados de contato 


