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Ecossistema de Startups BR

Startups Ativas12.000

B2B & SaaS

Agri, Fin, Health, 
Retail e Mkt
São Paulo, Florianópolis, 
Recibe e Belo Horizonte 

Como principal 
público-alvo/modelo de negócio

Como setores de destaque 
entre startups e grandes 
empresas

Como ecossistemas locais 
de referência





Muito espaço para crescer



Jornada da Startup vs 
Estágios de investimento

Bootstrapping / Capital próprio

Family, Friends & Fools

Aceleradoras

Investidor Anjo

Fundos de Venture Capital

Private Equity

Ideação Validação Crescimento Escala

Ve
nd

as

Estágios



Ecossistema de Anjos e VCs no Brasil

O número de rodadas de 
investimento mais 

polpudas vem crescendo 
significativamente,

assim como o número de 
players que atuam nesse 
estágio. Reflexo, inclusive, 

do próprio
amadurecimento das 

startups.
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Corporate Venture Capital



Por que startups procuram 
grandes empresas?

É uma forma de 
melhorar o produto 

por meio de 
aprofundamento 

nos conhecimentos 
técnicos do setor. 

Ótima forma de acesso 
a mercado uma vez 

que a empresa já 
possui canais de 

clientes estabelecidos 
e em larga escala. 

Cerca de 20% dos 
investimentos em 

startups são 
realizados por 

empresas através de 
Corporate Venture 

Capital (CVC).

Gera um ganho de 
imagem e 

fortalecimento 
institucional frente 

aos outros grupos de 
interesse.



Se o objetivo é ganhar velocidade e 
trazer novas cabeças para pensar 
juntas sobre o mesmo problema, o 
limite é o quanto a organização está 
disposta a abrir suas portas.



75% das empresas da Fortune 100 
trabalham com startups para

ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO E 
ACESSO A NOVOS MERCADOSA

B MONITORAR NOVAS TECNOLOGIAS E SE APROXIMAR 
DE TALENTOS EMPREENDEDORES

C RESOLVER PROBLEMAS INTERNOS DE EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL E GANHO DE COMPETITIVIDADE

Fonte: Crunchbase (2019)



Novos produtos e soluções 
desenvolvidas internamente 
enfrentam diversas barreiras
como

Tecnologias 
ultrapassadas1 Burocracia e lentidão 

dos processos2 Métodos antigos 
e tradicionais3 Distanciamento dos 

consumidores4

Apenas 20% dos lançamentos de produtos atingem sucesso. 
(Harvard Angel Brasil, 2018)



Trabalhar com startups permite 
acesso a soluções melhores

a
Customizadas

Soluções atuantes 
diretamente nas dores 
dos clientes. 

Startups surgem de 
problemas e possuem 
contato próximo de seus 
clientes, ajudando na 
efetividade de suas 
soluções.

b c
Enxutas

Startups gostam de 
simplicidade e atuam de 
forma enxuta.

Diferentes de 
fornecedores e parceiros 
tradicionais, startups 
oferecem valores mais 
flexíveis visando 
crescimento acelerado.

Rápidas

Soluções de uso fácil e 
simplificado que 
permite rápida adoção.

Startups buscam 
modelos de negócios 
escaláveis e operam em 
velocidade. Possuem 
estrutura enxuta e visam 
alto crescimento. 

















CB Insights - Smart Cities





Curitiba/PR
Já conhecida pela eficiência no transporte público e pelo 
empreendedorismo, a capital paranaense se tornou a cidade mais 
inteligente e conectada do Brasil no último ano. A cidade possui 
políticas públicas, como a lei municipal de inovação, e a atuação 
da Agência Curitiba que presta serviços, capacita, promove 
eventos e programas de incentivo fiscal a empreendedores. 
Projetos como o Workitibas e o coworking municipal são parte 
dos resultados obtidos pelo município.

Santos/SP
A cidade do litoral paulista é destaque em meio ambiente, devido 
às alternativas de transporte, como o Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT), as rotas de ciclovia e a manutenção dos veículos de 
transporte público. Há outras iniciativas de vertente ambiental e 
social, como Recicleta, em que a coleta de lixo reciclável é 
realizada com bicicletas; e o EcoFábrica, em que materiais 
recicláveis coletados são reaproveitados através da produção de 
móveis e itens de decoração em cursos de capacitação.

Porto Alegre/RS
Para gerar mais segurança para a população, o CEIC (Centro 
Integrado de Comando) monitora as vias públicas por meio de 
mil câmeras. Braço de atuação da Secretaria de Segurança da 
capital gaúcha, é um recurso integrado às demais secretarias, 
que orienta a população em situações como: aglomeração de 
pessoas, imprevistos climáticos e segurança pública.



Tendências

Vetores que podem mudar o jogo no Brasil

Telemetria 

Coleta de dados para 
o mercado de massa

Renováveis

Mudanças nas regras 
de compensação

Armazenamento

Acionamento 
imediato em 

flutuações de rede



Startups que seguem essa tendência

Identificam potencial de economia através instalação de 
medidores de energia elétrica que coletam dados de uso e enviam 
para uma plataforma de acompanhamento online

Faz acompanhamento individualizado do consumo de 
equipamentos através de medidores plug and play, além de 
monitoramento de sistemas de microgeração e contratos de 
energia

Plataforma SaaS de monitoramento de usinas hidroelétricas, 
solares e eólicas, com tecnologia preditiva para reduzir a 
ocorrência de falhas operacionais

Soluções de automação para a gestão de sistemas de iluminação 
pública, mobilidade urbana, segurança distribuição de energia



Startups que seguem essa tendência

A COSOL é o marketplace da geração distribuída de 
energias renováveis. A plataforma também capta 
investimentos para usinas de fonte limpa tipo 
crowdfunding. 

Além de marketplace que conecta consumidores e 
investidores em usinas de geração distribuída também 
oferece uma plataforma de gestão de negócios como SaaS

Distribui créditos de energia aos assinantes através de 
usina solar própria em minas gerais



apresentação lorem  l  slide lorem ipsum

Conhecendo a ACE



Uma empresa de inovação que 
investe em startups e impulsiona 
empresas a novos patamares de 
mercado e a criação de seu futuro.



A ACE é pioneira no ecossistema empreendedor 
Brasileiro, sendo eleita 3x a melhor aceleradora da 

América Latina pelo LATAM Founders

15 EXITs

Track Record

+300 startups aceleradas
+100 startups investidas

Taxa de mortalidade ACE 15% vs 
75% do mercado.



Comunidade Empreendedora

+20k inscritos analisados

+200 startups em programas corporativos

+50 projetos de inovação +700 empreendedores

4 hubs locais



Inovar COM e COMO 
startups







andrei@goace.vc

OBRIGADO


