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Boas vindas
O Conglomerado Alfa lhe dá as boas vindas ao Alfa Collab,
o programa de inovação aberta da nossa organização.
O programa tem como foco principal a realização de
negócios com Startups capazes de participar ativamente
do aprimoramento da nossa transformação digital, e que
estejam interessadas na longa experiência empresarial e
no acesso imediato a um grande mercado proporcionado
pelas várias empresas do Conglomerado.
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A arte da inovação pela colaboração
O Alfa Collab nasce da crença no valor da colaboração entre Startups e as diversas
empresas do nosso Conglomerado.
A inovação aberta se tornou uma arte na condução de pessoas e negócios para o sucesso.
Sabemos que esse caminho é cheio de idas e vindas, de superação de obstáculos, de
persistência e resiliência.
Uma caminhada que exige, desde o início, muita clareza dos objetivos e ambições,
além de forte compromisso e engajamento entre os empreendedores e as nossas equipes.
A contribuição da inovação aberta com Startups, antes considerada acessória, hoje ocupa
lugar central na promoção da competitividade. E o seu papel vai além dos produtos e serviços
inovadores das Startups.
Acreditamos que a proximidade e o convívio com o ecossistema de inovação e suas Startups é
fonte de inspiração para novas formas de agir e pensar, com mais agilidade e mais flexibilidade.
Acreditamos no poder dos Clusters de Startups, forma de organizar um problema detectado
no mercado de modo compartilhado, cada Startup resolvendo uma parte do problema e
atuando colaborativamente.
Por outro lado, Startups precisam de cuidados e proteção. O Alfa Collab oferece um ambiente
ideal de acolhimento às iniciativas inovadoras proporcionando a imediata efetivação de
negócios, o acesso a capital de risco e a conhecimentos relevantes.
Acima de tudo, o Alfa Collab tem a missão de realizar o sonho de inovar e fazer a diferença
em várias alternativas de negócios.
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A estratégia empresarial do
conglomerado Alfa é o ponto
de partida do programa
As principais linhas estratégicas do
Conglomerado são a busca pelo crescimento
combinada à elevação das nossas margens
de resultados. Para isso é preciso inovar.
Fabio Amorosino
Presidente do Conglomerado Financeiro

O objetivo estratégico primordial do Conglomerado é realizar um crescimento significativo de
cada um dos seus empreendimentos, com melhorias na competitividade.
No contexto atual, apresenta-se como um dos principais desafios estratégicos a participação em
cada um dos nossos mercados com alto padrão de agilidade e eficiência.
O Alfa Collab contribui para a realização desses objetivos estratégicos pela inovação aberta com
Startups, tendo o privilégio de contar com o total compromisso da alta direção do Conglomerado.

O Conglomerado Alfa
O Conglomerado Financeiro Alfa é composto por empresas
atuantes em diferentes segmentos financeiros e de seguros e,
com vasta experiência e tradição construídas em mais de 90
anos de história, busca a excelência no desenvolvimento de
seus negócios.
Com atuação principalmente nos segmentos de crédito
a pessoas jurídicas e físicas, Tesouraria, Administração de
Recursos de Terceiros, Private Banking, Wealth Management
e Fusões e Aquisições, o Conglomerado é formado por Banco
Alfa, Banco Alfa de Investimento, Alfa Financeira, Alfa Leasing,
Alfa Corretora, Alfa Seguradora e Alfa Previdência. Oferecendo
segurança e solidez, opera com respeito aos valores éticos e
sustentáveis, que sempre acompanharam sua trajetória.
O Conglomerado Alfa se caracteriza pelo nível de excelência
em todos os seus empreendimentos. Ele é também integrado
por empresas não financeiras de setores diversificados, tais
como agrobusiness (Agropalma), materiais de construção
(C&C Casa e Construção), alimentos e bebidas (Águas Prata
e Sorvetes La Basque), turismo (Rede Transamérica de
Hotéis), eventos (Transamérica Expo Center), arte e cultura
(Teatro Alfa), mídia (Rede Transamérica de Rádio) e couros e
sintéticos (Soubach).

O Conglomerado Alfa
Empresas Financeiras

Empresas não Financeiras

A Inovação Aberta
no alfa começa pelos
Inputs das Áreas
de Negócio
Este programa de inovação aberta é
uma decisão estratégica de todo o
Conglomerado Alfa.
Antonio José Ambrozano Neto
Diretor de Operações, Tecnologia e Inovação

As áreas de negócio são a linha de frente da organização. São elas que atendem aos clientes,
são elas que negociam e são elas que geram os resultados.
Vem delas a percepção mais sensível do que é preciso fazer para competir no mercado e encantar os
clientes. Vem delas a visão do que é preciso inovar, e são elas que detém o conhecimento do negócio
que vai pavimentar o caminho da colaboração com as Startups do programa.
O Alfa Collab apoia diretamente as áreas de negócio através da inovação desenvolvida por Startups
capazes de agregar valor com agilidade, menor custo e maior atualização tecnológica.
O sucesso do programa depende da estreita relação entre o Alfa Collab e as áreas de negócio
do Conglomerado.

A Inovação Aberta exige
compromisso com o ecossistema

Atrair as melhores Startups
para fazer bons negócios
O Alfa Collab sabe que atrair as melhores Startups depende da clareza
de sua proposta e das melhores condições para desenvolver negócios.
Venha para o nosso programa, porque:
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Temos uma direção
inteiramente comprometida
e entusiasmada com o
programa de inovação aberta.
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Temos uma estratégia
empresarial clara:
Crescer e fortalecer resultados em
todos os negócios do Conglomerado.
Aprimorar a competitividade.

Temos uma estratégia clara
para o programa:
As nossas áreas de negócio indicam as
necessidades.
Temos forte alinhamento das prioridades
iniciais com FinTechs, InsurTechs,
RetailTechs e AgroTechs.
Clareza no foco primário em Startups mais
maduras, em fase de alta Tração e Scale-Up,
para Consumir imediatamente suas soluções.
Clareza no foco secundário em Startups em
estágios mais iniciais, para Investir ou realizar
Aquisições parciais ou integrais.

Compromisso com os princípios
globais da ESG.
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Nos empenhamos em preparar
a organização para acolher e
potencializar as contribuições
das Startups por meio de um
programa interno de Prontidão
para a Inovação (readiness).

Processos dinâmicos
e focos simultâneos
Queremos nos conectar a novos
modelos de negócios, não apenas
aprimorar o que já fazemos.
Fabio Amorosino
Presidente do Conglomerado Financeiro

A inovação aberta com startups não é um movimento linear. Diferente disso,
é um processo dinâmico com focos simultâneos.
As ofertas do ecossistema habitualmente vão requerer ajustes e aproximações entre
o Alfa Collab e as necessidades das áreas de negócios.
Por outro lado, é também função do Alfa Collab ampliar o repertório de alternativas de negócio
e não atuar limitado aos requisitos estritos das necessidades mais imediatas do Conglomerado.
O programa deve manter, ao mesmo tempo, o olhar para dentro, de forma a compreender
as necessidades e potencialidades dos negócios, e para fora, de modo a identificar soluções
adequadas e novas oportunidades.

Propósito

Princípios do

Programa

Fomentar a inovação aberta e o empreendedorismo
por meio da promoção de negócios entre
o ecossistema de inovação, empresas do
Conglomerado Alfa, seus acionistas e clientes.

Posicionamento
Programa de inovação aberta com foco na realização de
negócios com Startups capazes de apoiar os desafios
da transformação digital, interessadas na experiência
empresarial e no acesso ao mercado proporcionado pelo
Conglomerado Alfa, e comprometidas com as diretrizes
globais da ESG.

Objetivos
Promover ganhos em produtividade para o
Conglomerado Alfa por meio da inovação
aberta, com foco no aumento de receita e
redução de custos.
Promover o aprimoramento do portifólio e
desenvolvimento de novos produtos.
Ampliar a atuação para novos mercados por
meio da criação de novos modelos de negócio.
Criar uma carteira de investimento em
Startups de alto valor.

Diferenciais
do Alfa Collab
O Alfa Collab se beneficia das experiências
dos hubs pioneiros em inovação aberta
e aplica esses aprendizados para abrir e
experimentar novos caminhos.
Francisco Perez
Diretor de Novos Negócios

1 _ Foco integral na realização de negócios com Startups.
2_ Compromisso em apoiar Startups selecionadas por meio de
mentorias qualificadas e de acesso ao mercado.

3_ Potencial para investimento ou aquisição das Startups.
4_ Parceria com uma instituição sólida, de alto prestígio e credibilidade.
5_ Múltiplas opções de negócio dentro do Conglomerado: banco, varejo,
turismo, mídia, alimentos, agrobusiness e outros.

Benefícios
para as
Startups

Mercado
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Acesso ao mercado Alfa
MVP e Provas de Conceito
Validações e Certificações
Modelos de Produção

Conhecimento
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Mentorias com Especialistas
Aprendizagem na Prática
Universidades e Centros de Pesquisa
Institutos de Ciência e Tecnologia
Laboratórios, Parceiros de Tecnologia

Capital
Capital Semente
Estágio Inicial
Estágio de Tração
Estágio de Consolidação

Ciclos do Engajamento
Alfa Collab + Startups
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A solução da Startup é
integrada e ela se torna
fornecedora homologada
Grande potencial de
crescimento e/ou
interesse estratégico

Aquisições podem ser
parciais ou integrais
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Estágios das Startups-Foco
do Programa
Mais capital para investir
Menos risco
Retorno em curto prazo

Scale-up
Tração
MVP | Validação
Conceito | Ideia

Menos capital para investir
Mais risco
Retorno em longo prazo

O foco primário do Programa estará em Startups
mais maduras, em estágios avançados de Tração
e Scale-up, objetivando maior velocidade na
incorporação da inovação e por consequência
melhorando a competitividade
O foco secundário do Programa estará em
Startups em estágios de Conceito, MVP e início
de Tração, objetivando incorporar inovações
disruptivas e novos modelos de negócio

Como Funciona
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Mapeamento
das Demandas
e Soluções

Convites
Personalizados
e Cadastro das
Startups pela
plataforma

Seleção das
Startups e
Tecnologias

Aceleração
de Negócios
das Startups
(3 a 6 meses)

Demo Day

Decisão de
Investimento
e/ou
Contratação
de Serviços

(conglomerado,
por meio de mesas
ágeis & startups)

(chamadas)

(apresentação
para especialistas
e executivos do
conglomerado)

(conexão com
mercado, negócios
e mentorias)

Principais etapas do processo

(apresentação
para especialistas
e executivos do
conglomerado)

(comitê de
investimento)

Mesas Ágeis de Inovação,
engrenagem central da
inovação aberta no alfa
Mesas Ágeis
Mesas são formadas a partir
de demandas das áreas de
negócio ou da coordenação
da Transformação Digital
Scrum Master opera como
facilitador do processo ágil
Protagonista principal é o
líder do produto
Mesas Ágeis são temáticas

Funcionamento

Composição

Identificar necessidades

Scrum Master

Definir objetivos do negócio

Liderança da Área
de Negócio

Identificar requisitos
tecnológicos, segurança e
desempenho
Estratégia de busca no
ecossistema
Mapear explorações e
desafios

Direção do Alfa Collab
Jurídico, TI e outros

Mesas Ágeis | Diagrama Geral
Corporate Venture | Corporate Budget

Startups
Scrum
Master

API

Jurídico

Especialista

Líder de
produto

Scrum | Temático

IT

Startup
Integration

It Dev

Transformação
digital

Área de
negócios

It Infra

Canais CX

Alfa Collab

Ecossistema Startups | Hubs, Aceleradoras, Fundos

Plataforma

Arquitetura

Clientes

Comunidades

Mentorias, nossa Abordagem
As Mentorias do Alfa Collab têm o propósito principal de
orientar as startups à realização de negócios

Os principais mentores do Programa são executivos do
Conglomerado Alfa, plenamente capazes de orientar o
negócio dos participantes
Além de aportarem suas ricas experiências como executivos,
os Mentores internos contribuem com as suas visões para a
realização de negócios entre startups e o Conglomerado

Conexões estratégicas
com o ecossistema
Comunidade
& Plataforma

A plataforma é a
porta de acesso
ao programa e, ao
mesmo tempo, a
nossa central de
informações
O Alfa Collab
desenvolve
relações
abertas com o
ecossistema

Hubs com
associação
da marca

O Alfa Collab
estabelece
relações
especiais com
hubs que
carregam
a marca do
programa
e abrigam
Startups
selecionadas

Hubs para
prospecção

Relações
próximas e
colaborativas
com hubs
parceiros
nos diversos
ecossistemas
onde o
programa atua

Alianças
Estratégicas

Alianças com
instituições
de destaque
em pesquisa e
desenvolvimento
tecnológico, além
de entidades de
apoio e fomento
à inovação

Parcerias
Tecnológicas

Clusters de
Soluções

Oferta gratuita
e exclusiva do
Microsoft for
Startups para
Startups B2B
participantes. Inclui
acesso a tecnologias
poderosas como
Azure e o GitHub
Enterprise

Forma de
organizar um
problema
detectado no
mercado de modo
compartilhado por
várias Startups,
cada uma
resolvendo uma
parte do problema
e atuando
colaborativamente

