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PLATAFORMA DE NEGÓCIOS E INVESTIDORES 
O QUE É? 

Programa devidamente regulamentado, que permite a criação de condições de negócios entre empreendedores, 
empresários e investidores. 

A Plataforma de Negócios e Investidores está ao serviço de empreendedores, empresas e investidores para procurar 
oportunidade de negócios, oportunidades de investimento, novos parceiros, novos sócios, comprar ou vender, sempre 
através da avaliação documentada de cada projeto ou negócio. 

 

OBJETIVO? 

 Muitas são as ideias que nunca saem da gaveta. 
 Muitos são os projetos que são avaliados e não são colocados em prática por falta de recursos financeiros. 
 Muitos são os negócios e empresas que pretendem apostar no seu crescimento, num novo produto, mercado, etc, e 

que não possuem recursos financeiros para o fazer. 
 Muitas são as empresas que procuram vender o seu negócio. 
 Muitas são as empresas que procuram sócios e parceiros para entrarem na estrutura acionista das suas empresas. 
 Muitas são os particulares ou empresas que gostam e pretendem investir em projetos e negócios atrativos e 

rentáveis.  

O objetivo da Plataforma de Negócios e Investidores, é prestar um serviço onde una todos os interesses acima mencionados, 
estimulando e criando condições para a concretização de negócios.  

 

DE QUE FORMA? 

A Plataforma de Negócios e Investidores receberá as inscrições dos candidatos à Bolsa de Negócios e Bolsa de Investidores. 
Por um lado, analisará as ideias, projetos, negócios e empresas dos promotores que se inscreverem na Bolsa de Negócios, 
e por outro, avaliará o interesse de investimento dos candidatos inscritos na Bolsa de Investidores. Faremos uma 
apresentação dos projetos e negócios aos inscritos na Bolsa de Investidores para sua análise e avaliação de interesse. Nos 
casos em que haja interesse por parte dos investidores, a Gest&Consult fará as diligências do acompanhamento do processo 
entre as partes.  

 

 

 

 

 

 

 
 

A QUEM SE DESTINA? 

Empreendedores, Empresários, Investidores. 

 

CONSULTE REGULAMENTO EM ANEXO.        INSCREVA-SE E REALIZE BONS NEGÓCIOS. 
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