5º Fórum Empreendedoras – Rede Mulher Empreendedora
Rodada de Negócios Apex-Brasil
1. Informações gerais
Data: 22 de setembro de 2016
Local: Alameda Campinas, 150 - Bela Vista, São Paulo - SP
Site: http://forumempreendedoras.com.br/
Horário: 9h às 18h
2. Setores promovidos na Rodada





Alimentos e Bebidas
Moda
Casa e Construção
Economia criativa e serviços

3. Sobre o evento
O 5º Fórum Empreendedoras 2016 é promovido pela Rede Mulher Empreendedora, com apoio da
Apex-Brasil, e ocorrerá no dia 22 de setembro, em São Paulo, SP.
O evento trará o tema ”Tecnologia e inovação para mulheres empreendedoras” e contará também
com monitoria, painéis temáticos e diferenciados de mulheres que estão transformando tudo a
sua volta e as pessoas que as cercam, por meio de histórias, dicas e compartilhamento de ideias
que servirão de inspiração e motivação para as participantes desenvolverem seus negócios.
4. Da manifestação de interesse
Todas as empresas que preencherem a MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE até o prazo estipulado no
convite serão analisadas e receberão uma pontuação, de acordo com a metodologia de seleção
adotada pela Apex-Brasil, conforme critérios estabelecidos no item 7.
Caso existam empresas com nome fantasia distintos ou que representem marcas diferentes,
porém com mesmo CNPJ, considerar-se-á apenas a empresa que realizar a inscrição primeiro.
5. Da aprovação
O ranqueamento será realizado considerando o segmento de cada empresa e a opção selecionada
no ato da inscrição. Serão CLASSIFICADAS todas as empresas que cumprirem os itens pontuados
como classificatório e APROVADAS somente aquelas que obtiverem maior pontuação
considerando o número de lugares disponível.
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Empresas CLASSIFICADAS, porém, não APROVADAS, ficarão em lista de espera, tendo sua
convocação condicionada a alguma desistência.
Todas as empresas APROVADAS serão comunicadas formalmente pela Apex-Brasil por meio do email cadastrado na MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE.
Somente após a convocação de todas as empresas CLASSIFICADAS, serão ranqueadas as empresas
inscritas de forma intempestiva, caso exista.

Critério

Pontuação

Estar quite com as obrigações financeiras com
a Apex-BRASIL

Não está quite: DESCLASSIFICATÓRIO

Tem aderência: SEGUE PARA A AVALIAÇÃO
Apresenta produto com aderência aos setores
do projeto?
(avaliação de lista de produtos das empresas)

Faixa de Exportação em 2015
(Faturamento em USD)
total

Participação em
projetos programa de qualificação para as
exportações (PEIEX)?

Não tem aderência: DESCLASSIFICATÓRIO
Acima de US$ 1 Bilhão : 3
Entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão : 2,75
Entre US$ 100 milhões e US$ 500 milhões : 2,5
Entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões : 2,25
Entre US$ 20 milhões e US$ 50 milhões : 2
Entre US$ 10 milhões e US$ 20 milhões : 1,75
Entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões : 1,5
Entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões : 1,25
Entre US$ 500 mil e US$ 1 milhão : 1
Entre US$ 100 mil e US$ 500 mil : 0,75
Entre US$ 10 mil e US$ 100 mil : 0,5
Até US$ 10 mil : 0,25
sem exportação : 0
Pontuação
Tem aderência : 1
Não tem aderência : 0
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Participação em
projetos apoiados (Setorial)

Pontuação
Participa de Projeto Setorial: 1
Não Participa em Projeto Setorial: 0
Pontuação

Possuir web-site em lingua estrangeira

Possuir catálogo de produtos em língua
estrangeira

Tem aderência : 1
Não tem aderência : 0
Pontuação
Tem aderência : 1
Não tem aderência : 0
Pontuação
Tem aderência : 1

Possuir cartão de apresentação
Não tem aderência : 0

Apresenta lista de preços (FOB/CIF ou CFR)
para atuar no mercado internacional

Histórico de inadimplência

Pontuação
Tem aderência : 1
Não tem aderência : 0
Pontuação
(-5) pontos para cada
atraso de pagamento
identificado
Pontuação

Empresa participante faz parte de ação de
empreendedorismo feminino: RME, 10.000
Mulheres, WeConnect, BPW?

(0,25) pontos para cada
projeto que a empresa faz parte

6. Critérios para Classificação de Empresas
1.A nota final de cada empresa será composta pelo somatório das notas atribuídas a cada item.
2.Ressalta-se que considerar-se-á como fonte para verificação da faixa de exportação de cada
empresa o ano de 2015, única e exclusivamente, o sistema de Bussiness Inteligence utilizado
internamente pela Apex-Brasil.
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6.1. Do desempate
Nos casos em que existir mais de uma empresa que tenha alcançado a mesma pontuação total
dentro do número máximo de lugares disponível serão considerados os seguintes critérios
para desempate:
1º) será priorizada aquela empresa que apresentar a maior pontuação no critério – Faixa de
exportação Total Mundo em 2015;
2º) será priorizada aquela empresa que apresentar a maior pontuação no critério –
Participação em projetos programa de qualificação para as exportações (PEIEX);
3º) será priorizada aquela empresa que apresentar a maior pontuação no critério – Possuir
web-site em língua estrangeira;

7. Da inscrição
As empresas APROVADAS para a Rodada de Negócios terão sua inscrição no 5º Fórum
Empreendedoras realizada diretamente pela Apex-Brasil.
As demais empresas poderão participar do 5º Fórum Empreendedoras por meio da realização da
sua inscrição diretamente no site do evento.

Mais informações
Equipe Apex-Brasil
(61) 3426-0202
apexbrasil@apexbrasil.com.br
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