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Nós acreditamos em colaboração. 

Valorizamos o impacto socioambiental.

Existimos para fazer negócios com Startups. 

Somos um grande mercado consumidor 
de inovações e temos muito conhecimento 
para compartilhar.

Operamos o nosso Corporate Venture Capital.

E oferecemos várias opções de Venture 
Funding, inteiramente personalizadas 
para cada necessidade dos inovadores.

Somos o hub  de 
inovação aberta do 
conglomerado Alfa. 
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Ecossistema

Startup

Alfa Collab

Hub de Inovação Aberta

Venture Funding

Mercado

Venture 
Debt

CVCConhecimento

Outras modalidades
de financiamentos
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Oferta de valor para Startups

Acesso Imediato 
ao Mercado

Capital e 
Financiamentos

Mentorias com 
Especialistas

Clusters de 
Parceiros de 

Negócio

Acesso ao 
mercado do 
Conglomerado 
Alfa
MVP e Provas 
de Conceito
Validações 
Modelos de 
Produção

Soluções 
personalizadas de 
financiamento
Agilidade e aversão 
à burocracia 
desnecessária
Foco no 
atendimento 
das necessidades
Linhas para todos 
os estágios de 
maturidade

Aprendizagem 
na Prática
Mentores com
grande 
experiência em 
negócios.
Contato direto 
com uma 
instituição de
alto prestigío.
Parceiros de 
Tecnologia

Estímulo à 
colaboração com 
outras startups
Pontes com 
fornecedores e 
outros parceiros 
de negócio
Valorização 
daqueles que 
sabem trabalhar 
em equipe
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Princípios do programa

Promover negócios entre 
o ecossistema de inovação, 

empresas do Conglomerado 
Alfa, seus acionistas e clientes.

Apoiar o crescimento das 
startups participantes por meio do 
acesso ao mercado oferecido pelo 

Conglomerado, ao conhecimento de 
mentores altamente qualificados, e a 

investimentos de Venture Capital.

Articular e estimular a formação 
de clusters colaborativos focados em 
soluções inovadoras para problemas 

identificados pelo mercado.

Oferecer produtos e serviços de 
financiamento sob medida para 

o crescimento de startups em 
qualquer estágio de maturidade.
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Equipe

Francisco Perez
Diretor de Novos 

Negócios

Leonardo Ritschel
Analista de 

investimentos

Sofia Garofalo
Analista de 

comunidade

Arthur Pacífico
Estagiário de 

investimentos
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Orlando Cintra
Consultor Sniper

do Alfa Collab

Renata Reis
Consultora ESG
do Alfa Collab

Claudio Cardoso
Consultor de Comunicação 

do Alfa Collab
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Collab em números

Novos produtos lançados pelo Alfa 
em parceria com startups
Oferta pioneira de Venture Debt 
no segmento bancário

Mais de 630 mil visualizações dos 
nossos podcasts
Mais de um milhão de ouvintes 
pela Rede Transamérica

+25 artigos analíticos publicados

+150 matérias publicadas na 
grande imprensa

R$ 1.37

R$ 5

R$ 3

R$ 30

BILHÃO

MILHÕES

MILHÕES

MILHÕES

em 5 anos

12 primeiros meses (nov/2020-nov/2021)

Carteira de 
crédito de até 

Emissão de
CPR de

Carteira de 
seguros de até

Emissão de
CRA de

alfa

Hub Alfa de Inovação



Mapeamento 
interno de 
demandas 
e soluções 
(áreas de 
negócios 

e de novos 
negócios)

Startup precisa de solução 
financeira personalizada

Princípios: não tomar equity, para 
vários estágios, soluções criativas

Equipe especialista do Alfa 
desenvolve solução de Venture 

Funding

Seleção das 
startups e 

tecnologias 
(interações com 
especialistas e 
executivos do 

conglomerado)

Contratação 
de serviços 

(POC e 
running)

Convites 
personalizados, 

desafios e 
conexões 
orgânicas 

(pelos nossos 
canais)

Pitchs & 
Demo Days 

(apresentação 
para 

especialistas e 
executivos do 

conglomerado)

Qualificação 
dos negócios 
das startups 

(conexões 
com mercado, 

negócios e 
mentorias)

Decisão por 
investimento 

(empreendedores 
e comitê de 

investimento)

Como funciona
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ciclo exclusivo para startups participantes do hub

serviço aberto para o ecossistema de startups
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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.

Fabio Amorosino

Foco integral na realização de negócios com startups.

Compromisso em apoiar startups por meio de soluções financeiras personalizadas, 
mentorias qualificadas e acesso imediato ao mercado do Conglomerado.

Potencial para investimento ou aquisição das startups.

Parceria com uma instituição sólida, de alto prestígio e credibilidade.

Múltiplas opções de negócio dentro do Conglomerado: banco, varejo, turismo, mídia, 
alimentos, agrobusiness e outros.

1_

2_

3_

4_

5_

Presidente do Conglomerado Financeiro Alfa
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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

Scale-up

Tração

MVP | Validação

Conceito | Ideia

Estágios das Startups-Foco do Programa

- capital para investir
retorno em longo prazo

+ risco

+ capital para investir
retorno em curto prazo

- risco
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Startups no foco!
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Mercado, 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, Alfa Previdência e o Delta Bank (EUA). 
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 f inanceiras de setores diversif icados, 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) e mídia (Rede Transamérica de Rádio).
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Marcas do ALFA
O Conglomerado Alfa é composto por empresas atuantes em segmentos diversos: f inanceiro, 
seguros, agronegócio, inovação, hoteleiro, alimentício, materiais de construção, comunicação 
e cultura. No mercado desde 1925, o Conglomerado alia inovação e excelência como centro de 
seus negócios.

Empresas Financeiras
Empresas que unem os 
melhores produtos e serviços 
para garantir que os clientes 
tenham as melhores soluções 
para cuidar da casa, dos 
negócios, dos bens e da vida. 

Empresas 
Não-Financeiras
Opções de lazer e consumo 
que, somadas a tradição 
e referência do Alfa, 
disponibilizam as melhores 
alternativas para qualquer 
momento da vida de nossos 
clientes.



FINANCIAMENTO, 
soluções sob medida

O Alfa Collab oferece produtos e serviços 
de f inanciamento customizados para 
startups nos mais diversos estágios 
de maturidade.

De forma exclusiva para startups 
participantes do hub, o programa de 
Corporate Venture Capital (CVC) oferece 
investimentos em equity com caráter 
minoritário, priorizando negócios de 
alta sinergia com as áreas de negócio 
do Conglomerado.

Para o mercado em geral, o Alfa Collab já 
oferece Venture Debt (VD), uma dívida 
estruturada e personalizada de longo 
prazo, adequada à realidade financeira 
e operacional da startup interessada. 
Este produto foi criado para apoiar o 
crescimento de iniciativas inovadoras 
sem aquisição de equity e a consequente 
diluição das participações dos sócios.
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Clusters de startups 
reunidas em torno 
de problemas de 
grande interesse

O estímulo à formação de pequenos Clusters 
de Startups reunidas em torno de problemas 
reais obedece ao nosso princípio da colaboração

Investimos energia na orquestração de 
iniciativas que acreditam na colaboração. E 
valorizamos aquelas que consomem serviços 
de outras iniciativas

O desafio de criar valor para o mercado 
é facilitado quando enfrentado de forma 
colaborativa. Ninguém faz nada sozinho

Dedicamos especial atenção ao Cluster 
de Impacto Socioambiental
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A Inovação Aberta exige compromisso 
com o ecossistema e a orquestração 

dos atores em colaboração

al fa

reunidos em torno de problemas reais 

Banco Alfa

Entidades
Associações

Órgãos

Universidade
ICTs

Outras
 Startups Investidores

Empresas
Alfa

Parceiros

Parceiros
1

Parceiros
1

Parceiros
5

Parceiros
2

Parceiros
3

Parceiros
2

Parceiros
4

Parceiros
3

Startups

Startups

Startups

Clusters de Startups 
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