ACELERADORA AMBEV – FORMULÁRIO DE CADASTRO
1. Qual o nome da sua empresa e qual é o produto/serviço que ela fornece?
2. Você possui expertise nessa área? Como você sabe que há demanda para o que a empresa está
fazendo?
3. O que há de novidade para o mercado no que a empresa faz? Quais são os substitutos aos quais as
pessoas recorrem por não poderem contar com o produto/serviço que a sua empresa fornece (ou ainda
não têm consciência da necessidade por esse produto/serviço) ?
4. Quais produtos/serviços substitutos aos da sua empresa vêm sendo utilizados?
5. Quem são seus atuais competidores? Quais competidores você poderia vir a ter no futuro?
6. O que você entende sobre seu negócio que outras empresas que atuam na área não sabem?
7. Como sua empresa é/será lucrativa? Quanto de lucro potencialmente ela poderia gerar?
8. Você já começou a trabalhar em cima do projeto da sua empresa? Se sim, por quanto tempo?
9. Em que estado de desenvolvimento se encontra seu negócio? Você já possui um produto lançado no
mercado? Se sim, qual no número de usuários? O negócio já gera receita? Se sim, quanto se tem de
receita? Se já houve lançamento do produto/serviço da sua empresa, qual é sua taxa mensal de crescimento em número de consumidores ou receita (ou em ambos)?
10. A empresa já possui alguma página na internet? Se sim, qual é o link da página?
11. Como você consegue usuários/consumidores?
12. Se a empresa já foi incorporada, quem são os atuais cotistas/acionistas da empresa e qual a porcentagem da companhia eles possuem? Se você recebeu financiamento, quanto se recebeu? Quanto foi
o valuation?
13. Onde a sua companhia está estabelecida?
14. Para quais desafios de sustentabilidade lançados pela aceleradora você está candidatando sua
empresa? Você pode ver os desafios no site www.aceleradoraambev.com.br.
15. Quantos funcionários a sua empresa têm (excluindo-se os fundadores)?
16. Como você descobriu o programa da Aceleradora Ambev?

