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UM PROJETO FOLHA BUSINESS



Propósito
Acreditamos que é hora do

Espírito Santo dar o próximo

passo na diversificação da sua

matriz econômica.

Para isso, precisamos dar voz ao

empreendedorismo do futuro.

Ouvir, valorizar e investir em

quem está inovando na prática.

Por essa razão, lançamos o

ESPÍRITO STARTUPS, primeiro

reality show de negócios da

história do estado.

JURADOS DA TEMPORADA 2021



Programa

04

09

Capítulos
Serão 04 capítulos com

apresentação das startups

selecionadas

Startups
Ao todo, 09 startups serão

selecionadas por Comitê

formado por Base027, Global

Touch e Apex VC

05
Jurados

Serão escolhidos 05 jurados,

todos empresários, que irão

definir os ganhadores

ASSISTA AQUI 
NO YOUTUBE.

APRESENTADOR

RICARDO FRIZERA
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Exibição aos sábados, 14h 

https://www.youtube.com/watch?v=BC_FZeBEy1k&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=FHalmPIQQAs


Formato

1. A cada programa 3 startups fazem um pitch de 5

minutos para apresentação do projeto.

2. Os jurados fazem perguntas e críticas, conversando

com o empreendedor.

3. No final das apresentações os jurados se reúnem

para definir uma startup que irá avançar para a final.

4. Em seguida, no último bloco, apresentam a

vencedora do episódio que vai para a final.

5. No último episódio, as 3 startups que avançaram se

enfrentam e disputam o investimento na final.

P r ê m i o  d e  R $ 4 0 0 . 0 0 0

EDUARDO BORTOLINI E FLÁVIO GIANORDOLI

(CONTA CAFÉ), VENCEDORES DA ED. 2021



Seleção 

A seleção das startups será realizada por um Comitê

formado pelas seguintes instituições: a community

manager Global Touch; a área de Venture Capital da Apex

Partners; e a Diretoria de Inovação do hub BASE27. Terão

preferência startups com operação no Espírito Santo.

Indicações de patrocinadores para o Comitê serão aceitas.

+ +

JURADO ROGÉRIO SALIUME (WINE)



Os jurados da edição 2021 foram empresários com experiência prática em diferentes 

áreas de  atuação (marketing, logística, varejo, engenharia, investimentos).

Marcus Buaiz
CEO da Timenow, uma
das maiores empresas
de engenharia
consultiva do Brasil, é
engenheiro e
especialista em gestão
pela Fundação Dom
Cabral. Atuou por doze
anos em uma
importante mineradora
brasileira.

Simone Chieppe
Nacionalmente
conhecido por ter sido
sócio de Ronaldo
Nazário na ACT!ON,
Buaiz fundou uma das
maiores empresas de
marketing de influência
do mundo, a Spark. É
também sócio do cantor
Thiaguinho no gin Dry
Cat.

Investidora de empresas
nos setores de transporte,
logística, saúde, finanças,
agronegócio, educação e
energia por meio de sua
holding LION CAPITAL,
Simone é ativa no
investimento em startups.
Foi uma das primeiras
investidoras da Shipp,
atual Americanas Delivery.

Fundador da Wine,
maior ecommerce de
vinho do Brasil e um dos
maiores do mundo,
Rogério tem atuação em
diversas áreas. É Presidente
do Conselho da ISH Tech e
mais recentemente, se
tornou sócio da
multinacional ATW,
referência internacional no
negócio de dark kitchens.

Jurados 2021 

Rogério Salume Antônio Toledo
Diretora de
Comunicaçao do Grupo
G4, maior edutech de
business do país,
Tayana tem no currículo

atuações
relevantes em marcas
como Azul, Sá
Cavalcante e UVV.
Também foi atriz.

Tayana Dantas



Conteúdo
multiplataforma

PROGRAMA

TV Vitória 
Record

COLUNAS

Jornal
Folha Vitória

DIGITAL

Instagram, WhatsApp, 
Mailing, Podcast 

e YouTube

ASSISTA AQUI. ASSISTA AQUI. CONHEÇA AQUI.

BOLETINS EVENTOS

Encontro
Espírito Startups

Jovem Pan &
Pan News

LEIA AQUI. OUÇA  AQUI.

http://instagram.com/folhabusiness
https://chat.whatsapp.com/DgipqjpR7ltGdVETYWk9QP
https://mailchi.mp/59bcffee4d17/mbtv4-8788181
http://youtube.com/c/folhabusiness
https://www.youtube.com/watch?v=BC_FZeBEy1k&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=FHalmPIQQAs
https://youtu.be/Rbj5kexOsvg?t=4206
https://www.youtube.com/watch?v=mQIoW4YkT1s
https://youtu.be/Rbj5kexOsvg?t=4206
https://www.instagram.com/reel/CWJYRoegn6C/
https://www.instagram.com/reel/CWJYRoegn6C/
http://youtube.com/c/folhabusiness
https://www.folhavitoria.com.br/economia/mundo-business/2021/11/01
https://drive.google.com/file/d/1QzQAKEjDqszMt-EInmWOewfyhnB9xPss/view?usp=sharing


Formato inovador
O programa geral será exibido na TV e no YouTube, mas cada jurado terá um

programete específico para divulgar no seu Instagram Reels ou TikTok.. O Espírito

Startups foi o primeiro reality show do Brasil transmitido nesse formato.

ASSISTA A 
CHAMADA.

ASSISTA 
A FINAL.

https://www.youtube.com/watch?v=BC_FZeBEy1k&t=26s
https://www.instagram.com/reel/CWJYRoegn6C/
https://www.youtube.com/watch?v=BC_FZeBEy1k&t=26s
https://www.instagram.com/reel/CW38KDcgm2E/
https://www.instagram.com/reel/CWJYRoegn6C/


Fale com o nosso time comercial:

Giselle Alves
Superintendente Comercial e Marketing
(27) 98135-0646
giselle@redevitoria.tv.br

Isabela Fernandes
Gerente ComercialGerente Comercial
(27) 99905.4566
isabela@redevitoria.tv.br

Aline Marques
Coordenadora Comercial
(27) 98119.5051
alinefm@redevitoria.tv.br
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