
COMO ME INSCREVO NO 
IGNITE 2023? 

Entrando aqui, leva menos de 15 
minutos.

QUAL É O OBJETIVO DE 
IGNITE 2023?

Visa  à criação de startups 
biotecnológicas. Procuramos equipes 
científicas que busquem resolver 
grandes desafios usando como 
ferramentas o conhecimento científico 
e práticas adquiridas no laboratório.
 
DO QUE SE TRATA IGNITE?

É um processo de transformação de 
ideias científicas em empresas de 
impacto. Durante 3 meses de webinars, 
seminários e eventos de networking 
você vai ter a oportunidade de 
conhecer pessoas que possam 
complementar seu conhecimento para 
preencher a distância entre o 
laboratório e o impacto. Ao final do 
processo, aqueles projetos que tenham 
conseguido se transformar com 
sucesso em equipes fundadoras com 
idéias científicas de impacto, receberão 
um investimento inicial de U $200.000.

PERGUNTAS
FREQUENTES



NÃO SEI NADA DE NEGÓCIOS, 
POSSO ME INSCREVER?

Claro que sim! O objetivo é montar times 
interdisciplinares de ciência e negócios. 
Você traz a sua ciência e nós te 
ajudamos a buscar seu match que 
tenha os conhecimentos 
complementares que você precisa e 
que tenha interesse no seu projeto. 

O QUE ACONTECE DEPOIS
DE ME INSCREVER?

Pré-selecionamos 50 propostas que 
passam por uma etapa de entrevistas 
personalizadas. Ao finalizar, 
selecionamos para participar de IGNITE 
os 20 projetos com maior potencial.

TENHO QUE PARAR MINHA 
LINHA DE PESQUISA PARA 
COMEÇAR?

Absolutamente não. Desenhamos 
IGNITE de forma que seja compatível 
com o trabalho de pesquisa até chegar 
o momento de dar o grande passo. O 
coração de todas as startups de 
biotecnologia é a pesquisa e o 
desenvolvimento  (muitas vezes em 
colaboração com os grupos de 
pesquisa dos quais a/o cientista fazia 
parte antes de fundar a sua startup). 



EU JÁ ME INSCREVI NO  
IGNITE NOS ANOS
ANTERIORES; É UM
PROBLEMA?

De jeito nenhum, pode voltar a se 
inscrever.

YA HABÍA APLICADO
A IGNITE EN OTRA
OPORTUNIDAD ¿ES
UN PROBLEMA?

Para nada, podés volver
a presentarte. 

¿PORQUÉ GRIDX?

Somos a primeira Company Builder 
biotecnológica da América Latina, 
temos mais de 5 anos de experiência 
construindo startups e no nosso 
portfólio há mais de 40 empresas já 
estabelecidas. Você não só vai criar sua 
startup, você vai se juntar ao 
ecossistema bioempreendedor mais 
importante da região.
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