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Sobre a WE Impact 
 

Somos a primeira Venture Builder  dedicada a mulheres líderes de startups 

 

A WE Impact acredita na diversidade aliada à tecnologia como driver de inovação e, por 

isso, ajuda empreendedoras e mulheres em posição de liderança a construírem startups 

tecnológicas, escaláveis e globais. 

Como? Investindo capital estratégico e financeiro em startups fundadas e lideradas por 

mulheres, apoiamos o crescimento das empreendedoras com suporte nos principais 

pilares para o sucesso de startups, além de semear a cultura da diversidade como base 

para transformação e vantagem competitiva. 

Atuamos desde 2020 para tornar o ecossistema de tecnologia mais inclusivo. Desde 

então, já investimos mais de R$ 1,5 milhão no empreendedorismo feminino tecnológico, 

impactando a vida de mais de 100 mulheres desse ecossistema! 

#WEImpactNetwork | Nossos recursos compartilhados incluem uma rede exclusiva de 

mentores e grandes corporações que atuam junto às nossas investidas no 

aperfeiçoamento de seus produtos e negócios. 
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Sobre a parceria WE Impact + KPMG 

 
A parceria entre KPMG e WE Impact nasceu do propósito mútuo de apoiar o 

empreendedorismo feminino no ecossistema de startups. 

 

Com o investimento de R$ 1 milhão e apoio institucional, a KPMG Brasil se tornou parceira 

da WE Impact para destinar capital exclusivo a startups fundadas ou lideradas por 

mulheres, compartilhar conteúdo e promover eventos de fomento à equidade de gênero 

no mercado de tecnologia. 

 

Esse foi o primeiro investimento da empresa em uma iniciativa voltada a startups 

fundadas por mulheres em todo o mundo - um grande marco para a companhia e maior 

ainda para a história da WE Impact e do empreendedorismo feminino nesse ecossistema, 

que ganha uma fortíssima aliada para sua transformação. 

 

A Chamada WE Impact + KPMG é o primeiro fruto dessa parceria!  
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Sobre a Chamada WE Impact + KPMG 

Objetivo 

Buscar startups fundadas ou lideradas por mulheres para receber investimento e acesso 

a expertise exclusiva para impulsionar o desenvolvimento de seus produtos e negócios. 

Quem buscamos 

o Startups fundadas e/ou lideradas por mulheres que tenham desenvolvido um 

software destinado a solucionar dores de outras empresas (ou seja, com 

modelo B2B) 

o Este software deve estar validado por um MVP completo 

o Seu produto deve solucionar e/ou agregar valor às seguintes áreas: 

ESG 

Open Banking 

Open Finance 

Cyber Security 

Legaltech 

Taxtech 

Martech 

RHtech 

Edutech 

 

Fatores classificatórios: 

o É preciso ser pessoa jurídica formalmente constituída em território nacional, 

podendo ser sediada em território internacional. Entretanto, não serão 

considerados elegíveis à busca e seleção pessoas jurídicas enquadradas como MEI 

– Microempreendedor Individual. 

 

o A startup deve possuir apenas sócias e sócios maiores de 18 (dezoito) anos de 

idade. 

 

o É importante que a fundadora e/ou equipe fundadora se dediquem 100% ao 

negócio (full time). 

 

o A startup deve ter base tecnológica e se encontrar em fase seed ou pre-seed de 

captação de recursos, ou buscando sua primeira captação. 

 

o A startup deve ter apresentado faturamento crescente nos últimos 3 meses. 
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o A solução deve ser inovadora e escalável. 

 

o Se selecionada, a startup deverá concordar com os termos e condições da seleção. 

 

O que oferecemos 

1. Investimento financeiro 

o Aporte com ticket médio entre R$ 200 e R$ 500 mil 

 

2. Venture Management 

o Acompanhamento hands-on do desenvolvimento das startups investidas  

o Acesso à WE Impact Network, nossa rede de mentores, grandes corporações e 

especialistas nos principais pilares de sucesso das startups:  

Produto | Tecnologia | Time | Receita | Diversidade 

o Apoio na tomada de melhores decisões e fit com as necessidades reais do 

mercado 

 

3. Conexão com o fundo WE Ventures  

o Acesso exclusivo ao WE Ventures, primeiro fundo da América Latina 100% 

dedicado a investimento em mulheres na tecnologia e suas empresas 

investidoras: Microsoft, Flex, Grupo Sabin, Multilaser, Magnamed e Porto Seguro. 

o Acesso a advisors do fundo 

o Preparação para o próximo round de investimento 

 

 

 

Entre outras vantagens listadas no nosso site. 
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Cronograma e Etapas 

Cronograma 

 

 

 

Inscrições 

Prazo: 5 a 18 de outubro de 2021 

As inscrições devem realizadas pelo site https://conteudo.weimpact.tech/chamada-kpmg 

e são totalmente gratuitas.  

Antes de submeter o processo de inscrição, recomendamos a leitura completa deste 

regulamento e dos termos e condições do nosso Termo de Privacidade. 

A fundadora da startup deve preencher o formulário de cadastro e enviar os dados 

solicitados para sua correta identificação, seguindo os termos abaixo: 

o A inscrição só poderá ser confirmada após o preenchimento de todos os campos 

obrigatórios e envio do formulário. 

 

o A WE Impact poderá requerer informações adicionais e documentos para 

confirmar a veracidade dos dados fornecidos. 

 

o Caso seja constatado que os dados fornecidos sejam falsos ou estejam incorretos, 

a inscrição poderá ser suspensa de forma temporária ou definitiva, a critério da 

WE Impact, sem prejuízo da tomada de outras medidas cabíveis. 

 

A inscrição será confirmada pelo time WE Impact, por meio eletrônico, ao email fornecido 

no formulário de inscrição da Chamada.  
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Após o envio do formulário, certifique-se de verificar as caixas de spam ou lixo 

eletrônico do seu email. Caso a confirmação da inscrição esteja em uma dessas caixas, 

selecione-a como “confiável” ou mova-a para a Caixa de Entrada.  

Esse será o principal canal de comunicação ao longo da Chamada, portanto, é muito 

importante garantir o recebimento de todos os emails do time WE Impact durante o 

processo. 

Em caso de dúvida, entre em contato pelo email oi@weimpact.tech. 

DICAS ÚTEIS 

o É importante se inscrever quando tiver a certeza de que a sua startup está pronta 

para dar um salto significativo. Se não estiver segura de que este é o momento 

correto, aperfeiçoe sua proposta, pois existirão outras oportunidades! 

o O não preenchimento do formulário adequadamente será um fator eliminatório. 

 

 

Seleção das startups 

Prazo: 20 de outubro a 12 de novembro de 2021 

Após o período de inscrições, a WE Impact avaliará todos as startups inscritas. No 

processo de seleção, serão levados em consideração, entre outros, os seguintes critérios: 

o Base tecnológica e caráter inovador e disruptivo 

o Maturidade do produto 

o Consistência do modelo de negócio 

o Capacidade de tracionar 

o Taxa de crescimento de faturamento 

o Poder atrativo da oportunidade e potencial de crescimento 

o Potencial do setor/mercado de atuação 

o Solidez da equipe 

o Diversidade e Inclusão + interseccionalidade 

Neste momento, é possível que a equipe da WE Impact entre em contato para solicitar 

informações adicionais sobre a startup inscrita. Fique atenta(o): envie os materiais 

necessários dentro dos prazos estabelecidos na ocasião para garantir a continuidade na 

Chamada! 
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Às startups selecionadas para participar da próxima etapa (Pitch Week), o time WE Impact 

informará por meio eletrônico, ao email fornecido no momento da inscrição na Chamada, 

a continuidade no processo de seleção, dentro do prazo estabelecido.  

 

Da mesma forma, caso seja identificado que a startup inscrita não corresponde aos 

requisitos ou critérios de avaliação, o time WE Impact informará também por meio 

eletrônico, ao email fornecido no momento da inscrição na Chamada, sua não 

continuidade no processo de seleção. 

 

Pitch Week 

Data: 16 a 19 de novembro de 2021 

 

A Pitch Week será uma oportunidade para que as startups selecionadas exponham o 

seu negócio ao júri da Chamada, com nomes relevantes do ecossistema, tendo peso 1 no 

score de avaliação de investimentos das startups. 

Os pitchs poderão ser realizados por meio virtual ou presencial e serão agendados 

previamente junto às startups selecionadas. 

 

Após a Pitch Week, às startups selecionadas para participar da próxima etapa (Avaliação 

de Investimento), o time WE Impact informará por meio eletrônico, ao email fornecido no 

momento da inscrição na Chamada, a continuidade no processo de seleção.  

 

Da mesma forma, caso seja identificado que a startup inscrita não corresponde aos 

requisitos ou critérios de avaliação, o time WE Impact informará também por meio 

eletrônico, ao email fornecido no momento da inscrição na Chamada, sua não 

continuidade no processo de seleção. 

 

 

Avaliação de Investimento 

 

Prazo: dezembro 

 

As startups que tiverem um retorno positivo para elegibilidade do investimento serão 

comunicadas via email. A partir deste momento, será iniciado o processo de negociação 

para assinatura do contrato com a WE Impact. 
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Quando notificada como uma das selecionadas, a startup receberá (i) um checklist e um 

link de data room com solicitação de informações e documentos específicos que 

deverão ser enviados à WE Impact e (ii) uma cópia do contrato. 

 

A não disponibilização de documentos e informações, bem como a não assinatura do 

contrato, implicará na desistência imediata, e a vaga poderá ser ocupada por outra 

startup. 

 

Quais são os termos do contrato? 

No ANEXO 1, disponibilizamos um breve resumo dos termos do acordo que deverão ser 

firmados para conversão da startup em uma investida WE Impact.  

Não se preocupe se algum termo não lhe parecer familiar: durante todo o processo e nas 

fases acima descritas, colocaremos à sua disposição os meios necessários, bem como 

assessoria legal, para que tenha conhecimento claro desses termos antes do momento 

da assinatura. 

Uma vez assinado o contrato, você será uma #investidaWEImpact e daremos início ao 

nosso Venture Management.  

 

Bem-vinda! 
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Aspectos Legais 

Leia atentamente este apartado das regras. Considerando que você enviará informações 

sensíveis sobre a sua startup, queremos que os aspectos legais da inscrição e do registro, 

bem como o uso das informações disponibilizadas, fiquem claros para ambas as partes, 

em conformidade com o que segue abaixo. 

Veracidade dos dados e aceitação das regras 

Os dados fornecidos no formulário de inscrição e ao longo de toda a Chamada devem ser 

corretos, verdadeiros e completos, sendo que a startup inscrita assume toda a 

responsabilidade sobre a falta de veracidade ou exatidão dos mesmos. 

A comunicação de sua proposta é de única e exclusiva responsabilidade da startup 

inscrita. Nesse sentido, a WE Impact se mantém ilesa frente a qualquer reclamação de 

terceiros relacionada à ideia ou inovação que proporciona a startup inscrita. 

Propriedade Intelectual 

Os direitos relativos à propriedade intelectual sobre o negócio e/ou soluções 

apresentados pertencem e permanecerão pertencentes integralmente aos seus 

respectivos proprietários. 

A startup inscrita deve garantir que é detentora exclusiva de toda propriedade intelectual 

utilizada no negócio e/ou soluções apresentados ou possuidora de licença/cessão 

legalmente constituída para uso e/ou comercialização de propriedade intelectual de 

terceiros. 

As startups finalistas e selecionadas assumem total e exclusiva responsabilidade pelo 

negócio proposto, por sua titularidade e originalidade, incluindo, sem limitação, 

responsabilidade por eventuais violações à intimidade, privacidade, honra e imagem de 

qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral e/ou a 

respeito de todas e quaisquer eventuais reivindicações de terceiros que se sintam 

prejudicados, eximindo a WE Impact de qualquer responsabilidade relativa a tais fatos, 

aspectos, direitos e/ou situações. 

A proteção dos direitos de propriedade intelectual é de responsabilidade única, exclusiva 

e intransferível da startup inscrita, cabendo-lhe eventuais registros para a proteção dos 

respectivos direitos nos órgãos competentes. 

Uso de Imagem 

As startups e representantes que se inscreverem cedem, a título gratuito, pelo período 

de 48 meses a contar da data de término do relacionamento com a WE Impact 

relacionado à presente Chamada, à WE Impact, os direitos de uso de suas imagens, logos, 

websites, som de suas vozes e direitos conexos decorrentes de sua participação na 
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Chamada, incluindo todas as fases de seleção, autorizando a divulgação por quaisquer 

meios de publicação, utilização comercial ou não, publicitária, promocional e/ou 

institucional, sem limitação do número de vezes, incluindo filmes publicitários e 

institucionais veiculados em toda e qualquer forma de exploração audiovisual (sem 

limitação em filmes cinematográficos, fitas magnéticas ou digitais, DVD, home vídeo), 

televisão, em mídia eletrônica, além de fotos, cartazes, anúncios veiculados em jornais e 

revistas ou em qualquer outra forma de mídia impressa e/ou eletrônica em território 

nacional ou internacional. 

Comunicações 

Todas as comunicações relativas à Chamada e suas fases serão realizadas por email entre 

a equipe da WE Impact e as startups participantes. Em casos excepcionais, poderá haver 

comunicação pelo telefone disponibilizado no formulário de inscrição. 

A WE Impact se reserva o direito de cancelar, modificar ou proceder a suspensão do 

processo de seleção ou a deixar as vagas em aberto se assim for conveniente.  

A WE Impact não garante a disponibilidade e continuidade do funcionamento do portal 

web da WE Impact, pois o mesmo está em contínua atualização, não garante sua 

operação de maneira permanente ou livre de falhas.  

Confidencialidade 

As informações compartilhadas entre a startup e a WE Impact ou aquelas que a startup 

venha a ter acesso por força da Chamada serão considerados estritamente confidenciais, 

sejam elas de caráter técnico, estratégico, operacional, informações comerciais, 

financeiras ou de mercado.  

Tais informações somente poderão ser divulgadas mediante autorização expressa e por 

escrito da outra parte, exceto se tal divulgação se destinar a atender a exigência legal ou 

se der em virtude de decisão judicial, oportunidade em que será revelada observando os 

estritos limites da solicitação. 

As disposições deste item não se aplicam a informações de conhecimento público ou que 

forem transmitidas à startup ou à WE Impact por terceiros que não tinham a obrigação 

de manter o sigilo das informações. 

A obrigação de confidencialidade disposta neste item perdurará por tempo 

indeterminado e o descumprimento do presente item submeterá a parte faltosa às 

penalidades civis e penais previstas na legislação aplicável. 

Anticorrupção 

A startup inscrita e sua(seu) representante declaram que conhecem e compreendem as 

disposições das leis relacionadas à ética nos negócios e política anticorrupção e se 
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comprometem a observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabíveis, incluindo, mas 

não se limitando, à Lei nº 12.846/13 e eventuais normas internacionais aplicáveis sobre o 

tema, além de comprometer-se, por si, seus empregados, gestores, diretores, 

representantes legais e prepostos, a não pagar, oferecer, prometer ou autorizar o 

pagamento de qualquer valor ou de qualquer tipo de vantagem, direta ou indiretamente, 

a qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada, com o objetivo de beneficiar 

ilicitamente a si ou à WE Impact. 

Disposições Finais 

A inscrição para a Chamada é realizada de forma facultativa pela startup, não implicando 

a obrigatoriedade da WE Impact de selecionar a startup e/ou realizar qualquer 

investimento antes da assinatura dos documentos mencionados na fase de Avaliação de 

Investimento. 

As startups não poderão ceder, transferir ou onerar os direitos e obrigações decorrentes 

deste instrumento sem a expressa anuência por escrito da WE Impact.  

Este documento será regido pelas leis em vigor na República Federativa do Brasil e, para 

dirimir eventuais conflitos, fica desde já eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de 

São Paulo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

A participação na Chamada para investimentos realizada por meio do site 

http://conteudo.weimpact.tech/chamada-kpmg tem como objetivo tornar-se uma 

investida da WE Impact S/A e ter acesso a toda a rede WE Impact disponível no site 

www.weimpact.tech. 

A KPMG assessores LTDA figura como debenturista da WE Impact S/A, não tendo 

qualquer ingerência, controle, poder de decisão ou influência sobre o processo de 

decisão de investimentos da WE Impact S/A. 
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ANEXO 1: Contrato e Modelo de Investimento 

Em que consiste o investimento da WE Impact? 

A WE Impact investirá nas startups selecionadas por meio do investimento de uma 

quantia aproximada entre R$200.000,00 e R$ 500.000,00 em cada startup. 

Como funciona o investimento? 

Uma vez selecionada, a startup, seus sócios fundadores e a WE Impact assinarão um 

Contrato de Mútuo Conversível em Participação Societária. Esse empréstimo será 

convertido em um percentual das ações da startup de acordo com o seu valuation, 

durante um período de conversão de aproximadamente 2 anos. 

Nesse sentido, haverá (i) hipótese de conversão durante o período de conversão pelo 

valor fixo pré-acordado, acima mencionado e (ii) hipótese de conversão em caso de 

investimentos de terceiros com diluição da participação da WE Impact.  

O montante do investimento da WE Impact poderá será pago em até 3 tranches  sujeitas 

ao desenvolvimento positivo da startup durante o prazo acordado entre as partes.   

O que acontece se minha startup não receber investimento de terceiro durante o 

período de conversão?  

No caso de, durante o período de conversão de 2 anos, sua startup, por qualquer motivo, 

não receber investimento de terceiros que implique na entrada da WE Impact no capital 

social, ou a WE Impact decida não converter o valor aportado, o valor aportado deverá 

ser devolvido à WE Impact, corrigido pelo IPCA/IBGE em 12 (doze) parcelas mensais iguais 

e sucessivas (salvo incumprimento grave do contrato pela startup ou pelos sócios 

fundadores, que será considerado como gatilho para um vencimento antecipado da 

dívida). 

Como devo usar o recurso aportado? 

O recurso aportado deverá ser utilizado exclusivamente para o desenvolvimento do plano 

de negócios da startup. 

Alguns direitos específicos da WE Impact que preciso saber desde já? 

• Qualquer nova proposta de investimento que sua startup receba após a assinatura 

dos documentos definitivos com a WE Impact deve ser imediatamente 

comunicada.  

• A WE Impact terá o direito de acompanhar novos investimentos para evitar 

diluição substancial da sua participação societária.  
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• A WE Impact poderá, a qualquer momento durante a vigência do contrato ou após 

a conversão, ceder sua participação societária para os fundos e/ou veículos de 

investimentos que a patrocinam.  

Algum outro ponto relevante? 

Se a sua startup já possui investidores anjos e outros tipos de investidores, converse com 

eles. Os contratos anteriores e o contrato de investimento da WE Impact devem estar 

alinhados. 

Caso não haja alinhamento entre todos os envolvidos para defender os interesses da 

startup no longo prazo, mesmo que sua startup esteja entre as empresas selecionadas 

pela WE Impact, poderá não receber o investimento, e sua vaga será transferida para 

outra startup.  

Observação | Este anexo é um resumo geral das condições de investimento da WE 

Impact. Alguns termos específicos serão detalhados nos documentos definitivos a serem 

assinados pelas partes na fase de Investimento. 
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