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Formatação Exigida 
 
 
O Sumário Executivo deverá seguir, necessariamente, os seguintes padrões de formatação: 

 
 Conter de 1 (uma) à 3 (três) páginas 

 Formato do arquivo: .doc ou .pdf 

 Margens no formato normal: 2,5 cm (dois e meio) superior/inferior X 3 cm (três) 

lateral 

 Nome do arquivo: SE_nomedastartup_sigladoestado (Exemplo: 

SE_MinhaStartup_SP) 

 Qualquer página adicional ao limite de 3 páginas será desconsiderada, mesmo que 

seja destinada a apêndice, capa, anexo, etc.; 

 Espaçamento: 1,5 

 Fonte: Arial ou Times New Roman 

 Tamanho da fonte para títulos e subtítulos: 12 a 16 

 Tamanho da fonte para o corpo do texto: 12 

 A utilização de negrito, itálico, sublinhado, tachado, grifado ou determinadas cores 

para a fonte fica a critério do empreendedor, para títulos, subtítulos e corpo. 

 O conteúdo deverá ser escrito, a principio, em português; sendo que a tradução 

desse para o inglês poderá ser solicitada pela equipe do Desafio Brasil após as Finais 

Estaduais. Nesse caso, a tradução do Sumário Executivo do português para o inglês 

será de responsabilidade do empreendedor, podendo constituir pré-requisito 

eliminatório para as próximas etapas da competição. 

 Também fica a critério do empreendedor a utilização de figuras, gráficos, logomarca 

ou qualquer outro tipo de imagem. 

 O Sumário Executivo deve conter o endereço de email e telefone da Startup e de 

seus integrantes. 
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Instruções para a Estruturação do Sumário Executivo 

 
Delineiam-se abaixo sugestões para a elaboração do Sumário Executivo de sua Startup. 
Deve-se ter em mente que o Desafio Brasil não exige uma estrutura fixa para a preparação 
dos conteúdos do Sumário Executivo. Dessa forma, contanto que seu Sumário Executivo se 
adéque às especificações de formatação supracitadas, não há necessidade que os conteúdos 
sejam dispostos a partir da estrutura sugerida a seguir. 
 

I. A Oportunidade 

Escreva uma descrição concisa de sua oportunidade de negócio respondendo as seguintes 
questões: 

 Qual a proposta de sua Startup? 
 Qual é o mercado-alvo?  
 Por que se trata de uma oportunidade única de negócio? 

Esse tópico não precisa ultrapassar um parágrafo, porém, o texto deve ser permeado por 
uma abordagem de venda arrebatadora, de forma a fazer com que um investidor que esteja 
lendo seu Sumário Executivo se sinta instigado e deseje conhecer mais sobre sua Startup. 

 

II. O Mercado-Alvo 

O Problema: Qual é a dificuldade avistada ou o problema do consumidor está sendo 
atendido ou que até o momento não existe solução para satisfaze-lo (quantitativamente e 
qualitativamente)? 

Consumidores: Qual é o tamanho do mercado-alvo? Quanto desse mercado a sua Startup 
será capaz de atender? Trata-se de um mercado emergente? Qual é o crescimento estimado 
desse mercado para os próximos cinco anos? Descreva as tendências atuais desse mercado 
que tornam viável e oportuna a introdução de seu produto/serviço. Quem são os 
consumidores, especificamente? 

Competição: Como estão estabelecidas as empresas e outras Startups que estão tentando 
atender ao mesmo problema enxergado pela sua Startup? Existem produtos/serviços 
substitutos para sua proposta? 

Ambiente Regulatório: Descreva qualquer regulamentação governamental – existente ou 
pendente – que possa privilegiar ou prejudicar a sua proposta de negócio. 
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III. A Equipe 

Membros da Equipe: Quem são os integrantes de sua Startup? Descreva as funções e 
experiências/expertises/formações de cada membro. Qual o nível de comprometimento 
deles atualmente, e o que permitiria que ele trabalhassem full-time na Startup, se isso for 
viável? 

Necessidades da Equipe: A sua Startup está com o time completo ou ainda existe a 
necessidade de contratação de profissional com expertise em determinada área estratégica 
de sua Startup? (Nota: Não é necessário que sua equipe esteja completa neste momento.) 
Descreva as necessidades cruciais de sua Equipe. 

 

IV. O Produto/Serviço 

A Proposta: Descreva exatamente qual será seu produto ou serviço e como esse se integra 
em uma cadeia de valor. Inclua descrição básica dos aspectos de seu produto/serviço. 

Proposição de Valor: Descreva como sua proposta solucionará um problema e os benefícios 
de sustentabilidade de seu produto/serviço. Descreva por que alguém pagaria um valor 
premium (se aplicável).  

Vantagem Competitiva: Como seu produto se diferencia de soluções existentes ou 
emergentes? 

Descreva quais são as tecnologias estratégicas de sua proposta e como elas podem impor 
barreiras competitivas – por meio de patentes de proteção à propriedade intelectual, direitos 
autorais, licenciamento, etc. 

Aprovação dos consumidores: Você já apresentou sua proposta para algum consumidor 
em potencial? Se sim, qual foi a reação dele? 

 

V. Viabilidade – Estratégia de Abordagem ao Mercado 

Status de Desenvolvimento: Quais os patamares/marcos que você precisa alcançar para 
partir para o mercado com seu produto/serviço (ex., desenvolvimento tecnológico, 
protótipo, implementação experimental, etc.)? 

Parceiros Estratégicos: Sua Startup requer infraestrutura externa, parcerias estratégicas, ou 
possui alguma outra forma de dependência de recursos externos? Como você pretende lidar 
com essas dependências? Quais garantias você deverá providenciar para manter a segurança 
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desta estrutura? Sua equipe possui propriedade intelectual ou acesso à tecnologia 
demandada pela proposta? 

Distribuição: Como se dará a venda de seu produto/serviço ao consumidor – diretamente, 
por meio de terceiro, por meio de distribuidores, etc.? 

 

VI. Recursos financeiros e financiamentos necessários (Financeiramente, 
qual o tamanho da oportunidade, e qual será o investimento 
necessário?). Inclua tantos detalhes quanto você puder nesta seção, 
mas não se preocupe se não tiver informações suficientes referentes a 
esse tópico em seu estágio atual. 

Direcionadores Chave: Quais as principais premissas que regem sua receita?  

(Ex.: preço unitário; volume; tamanho do mercado e outros fatores como – preço relativo/ 
descontos, licença/royalties, custo dos bens, relacionamento contratual com 
consumidores/vendedores, etc.?) 

Resumo Financeiro dos últimos 5 anos (ou dos últimos anos de existência de sua Startup, 
caso a sua Startup já esteja estabelecida): 

 2011 2012 2013 2014 
Receitas     
EBITDA*     
Lucro/Perdas     
*EBITDA: receita antes dos juros, taxas, depreciações e amortizações 

Financiamento:	  A	  sua	  Startup	  já	  recebeu	  algum	  tipo	  de	  financiamento?	  Se	  sim,	  qual	  foi	  
o	   valor	   (se	   não	   se	   tratar	   de	   informação	   sigilosa).	   Qual	   a	   origem	   desses	   recursos	  
(família,	   amigos,	   investidor	   anjo,	   venture	   capitalist,	   empréstimo	   bancário)	   e	   que	  
conquistas	  foram	  viabilizadas	  a	  partir	  desses	  recursos	  financeiros	  (como	  obtenção	  de	  
patente,	  criação	  de	  protótipo,	  primeira	  venda,	  etc.)?	  

Necessidades:	  Qual	  o	  montante	  que	  você	  pretende	  levantar	  para	  financiar	  sua	  Startup	  
e	  que	  aquisições	   serão	   realizadas	  a	  partir	  desse	   capital?	  Como	  será	  empregado	  esse	  
capital?	   Qual	   o	   valor	   estimado	   do	   investimento	   demandado	   para	   que	   sua	   Startup	  
alcance	  o	  break	  even	  point?	  

Estratégia	  de	  Saída:	  Como	  investidores	  receberão	  seu	  retorno	  por	  meio	  da	  saída	  –	  por	  
exemplo,	  qual	  seria	  a	  opção	  de	  saída	  mais	  provável	  para	  investidores	  (aquisição,	  IPO,	  
etc.)?	  Existe	  alguma	  empresa	  que	  sirva	  de	  comparação?	  


