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➢ Inicio de operações em 2017 com sede no 
Rio de Janeiro, atualmente com 10 regionais 
em 7 Estados

➢156 associados residentes em 10 Estados

➢Mentoria para empresas de todos os portes e 
graus de maturidade em inovação

➢Profissionais experientes com formação e 
atuação diversificada no ecossistema 
empreendedor

➢Participação ativa em iniciativas públicas e 
privadas como Inovativa Brasil, BNDES 
Garagem, Hacking Rio, IoT Open Labs, 
LabGov.Rio, RioInfo, SDP Summit, RH-Rio, 
Hackateen, Escola Empreendedora, ...

➢CAMNe-próxima conferência anual em março 
2020

Última regional aberta no Vale do 

Paraíba – São José dos Campos

Agosto/2019



Ecossistema empreendedor

O que é um Empreendedor?

A pessoa capaz de converter uma ideia ou invenção em um modelo de negócio, assumindo 
riscos e se beneficiando de seus resultados.

O que é um ecossistema Empreendedor?

É o conjunto de recursos e atores interdependentes e a forma como eles se relacionam. 
Inclui empreendedores, mentores, academia, mercado, investidores e governo.

Quais são os tipos de empreendedores?

Necessidade Oportunidade

Empreendedor autônomo 
que desempregado e sem 

perspectiva de trabalho 
decide abrir um negócio a 
visando gerar renda para 

prover seu sustento.

Tradicional

Empreendedores cujas 
empresas não apresentam 

perfil tecnológico e operam em 
um modelo de negócio similar 
aos seus demais concorrentes.

Tecnológico
Empreendedores 

cujas empresas são 
digitais e/ou de 

base tecnológica.

Modelo de negócio
Empresas possuem 
forma de operação 

diferente de 
organizações outras 

no mercado.



Intra-empreendedorismo

Empresas tradicionais buscam inovar
sem o mindset da nova economia.

A transformação digital não acontece 
com a reforma no escritório ou a 
reunião de uma equipe técnica.

Novos empreendedores pensam 
diferente 

Corporate ventures são 
investimentos em equipes 
dinâmicas, focadas no mercado e 
com KPIs distintos da nave-mãe.



Estatísticas sobre base da ABStartups

TOP 10 – CIDADES COM MAIOR NÚMERO DE STARTUPSECOSSISTEMAS BRASILEIROS DE STARTUPS – VISÃO REGIONAL

Dados: StartupBase

UNICÓRNIOS: startups que atingem US$ 1 bilhão de dólares no valor de mercado

No Brasil são 9: 99, Ifood, Gympass, Loggi, PagSeguro, Stone, Nubank, Arco Educação e QuintoAndar.

Mais de 30 mil empregos gerados, por empreendedores com idade média de 34 anos, majoritariamente do 
gênero masculino (65%) com formação técnica (58%)

Dados: StartupBase



Estatísticas da ABStartups
STARTUPS POR TEMPO DE VIDASTARTUPS POR FASE DE MATURIDADE

Dados: StartupBase



Dados sobre startups

Source: ABStartups “Radiografia Startups Brasileiras” 

Source: LAVCA



Gênese de startups no ecossistema

Incubadoras

Geralmente associadas a 
universidades e institutos de 
ciência e tecnologia, operam 

equity-free.

Programas de 12 a 60 meses, 
com alocação de espaço de 

trabalho, laboratório, 
infraestrutura e acesso aos 

departamentos acadêmicos.

Saída com êxito após empresa 
adquirir maturidade empresarial

Aceleradoras

Geralmente promovido e 
sustentado por grupos de 

investidores, operam com opção 
de compra de participação de 

cotas (equity) e/ou em 
operações de crédito lastreadas 
em debenture conversível em 

ações.

Programas de 4 a 8 meses com 
período posterior de 
acompanhamento.

Saída com investimento serie A

Venture Builders

Holding de startups, apoia 
startups desde sua concepção e 

estruturação através de um 
centro de serviços 

compartilhado, mantendo o foco 
das investidas no cliente e no 

mercado.

Programa permanente de 
crescimento e valorização. 

Saída com investimento 
série B e/ou C.



Venture capital e suas investidas no Brasil

Dados: Mackinsey (2019)
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