SEBRAE FOR
STARTUPS:

Uma nova visão para o empreendedorismo
de alto crescimento no Estado de São Paulo.
VISÃO DE FUTURO & RESULTADOS 2020 / 2021

Olá! Estamos felizes por ter você aqui.
Somos o Sebrae for Startups, a maior iniciativa de apoioa startups
e ambientes de inovação da história do Sebrae SP.
Somos jovens e, talvez, você ainda não nos conheça. Começamos em 2020, com um sonho grande:
fazer de São Paulo um dos maiores hubs de inovação do mundo. Para dar conta desse desafio, criamos
diversas iniciativas para atender a todos os perfis de empreendedores (iniciantes ou avançados) com soluções
de qualidade, em escala e com conhecimento prático de fundador para fundador (founder to founder).
Você deve ter ouvido que São Paulo é um ecossistema desconectado, mas isso é coisa do passado!
Hoje, somos um movimento com mais de 50 parceiros conectados com uma mesma missão. E os números
não mentem: entre 2020-2021, lançamos 13 programas, atendemos a mais de 500 startups e chegamos
a mais de 120 municípios do Estado. De R$ 150 milhões em editais de inovação para startups de base
científica com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) a programas de

CARTA

AO LEITOR

Prazer! Somos o Sebrae for Startups.

pré-aceleração com a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), passando por fomento de deep

techs com a Wylinka e as conexões com investidores da VENTIUR, estamos aqui para oferecer diferentes
jornadas para que fundadoras e fundadores de startups de São Paulo possam se fortalecer na rota para
mudar o mundo e fazer a diferença na Revolução Digital.
As startups são a nossa razão de existir. Estamos aqui para garantir que não faltem recursos para que os
negócios delas ganhem o mundo. Não somos uma escola. Somos um hub de negócios que facilita conexões
com investidores, grandes empresas e clientes, inclusive, internacionais. Somos pioneiros em acreditar que
a ciência aliada ao empreendedorismo pode mudar o mundo (um viva para as deep techs!). Queremos
fomentar ecossistemas mais diversos – com mais mulheres e negros, captando grandes investimentos
e com mais fundadores do interior e da periferia, escalando para todo o Brasil.
Agradecer a todos que contribuíram é muito importante! Em nome de todos os parceiros, agradecemos
a três pessoas marcantes nesse ciclo 2020-2021. Primeira pessoa, Tirso Meirelles, presidente do Conselho
Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae SP, que pessoalmente liderou a aprovação do maior orçamento para
apoio a startups da nossa história. Com visão de longo prazo, agora, a inovação está na agenda estratégica
da nossa instituição. Segunda pessoa, professor Sylvio Rosa – referência no ecossistema de São Paulo –,
por sua incansável luta em defesa da inovação paulista. E, por último, ao Wilson Poit, superintendente do
Sebrae SP, por nos lembrar que é “melhor o aproximadamente já do que o exatamente nunca” e por nos
inspirar a pensar grande, fazer o essencial e impactar aqueles que mais precisam. Obrigado pelo apoio!
Nas próximas páginas vamos apresentar o nosso plano de voo, as visões estratégicas, as metas alcançadas
nesse início dos trabalhos (2020-2021) e a visão de futuro para os próximos anos.
Prazer! Somos o Sebrae for Startups. O nosso propósito é fazer a diferença na vida das startups
e acompanhar o crescimento delas de forma real e genuína, trazendo prosperidade e inovação de
verdade – e sem fronteiras. Estamos apenas no começo e não vamos conseguir fazer isso sozinhos.
Precisamos de todos nesta jornada.
Vamos juntos?

Michel Porcino
Head do Sebrae for Startups
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#1

EMPREENDEDORISMO
E STARTUPS
No mundo, batemos a marca de 1.000 unicórnios em
fevereiro de 2022 – segundo dados da CB Insights
(plataforma global de análise de negócios e banco

TOP 10: PAÍSES COM O MAIOR
NÚMERO DE STARTUPS UNICÓRNIO

(quantidade de startups unicórnio por país)

487
170

55

ÍNDIA

37

REINO UNIDO

empresas

empresas

25

elas valem mais de 3,2 trilhões de dólares. Unicórnios
são startups avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares.

empresas

Não há mais dúvidas do impacto do empreendedorismo

empresas

1.1 Contexto

Se na pré-pandemia o mundo já se preparava para as próximas revoluções tecnológicas

brasileiros têm mostrado potencial e atraído interesse

– destravadas pela inteligência artificial, pelas soluções descentralizadas como o

mundial; há oportunidade de nos consolidarmos a longo

blockchain ou ainda pelo poder da edição e da manipulação do DNA, por exemplo –,

prazo como referência em startups.

a crise mundial da Covid-19 acelerou esse processo, impactando tanto as tecnologias

16

especialmente as que dão suporte ao empreendedorismo e aos modelos escaláveis de
crescimento de negócios.

#2

INOVAÇÃO CIENTÍFICA
E TECNOLÓGICA

Neste cenário, as startups brasileiras de diferentes segmentos fortaleceram suas próprias

Se estamos consolidando o mercado de startups

atuações, sobretudo, apoiando um cliente bastante relevante no país: as pequenas

e de empreendedorismo brasileiro, há um tesouro

empresas. Com soluções inovadoras para endereçar desafios – tanto financeiros quanto

nacional ainda pouco explorado: a possibilidade de unir

de gestão de pessoas, de marketing e de otimização de processos –, as fintechs,

o mercado e o desenvolvimento científico-tecnológico.

edtechs e proptechs transformaram a tecnologia em uma importante ferramenta de

O Brasil também está bem ranqueado quando se fala

suporte ao crescimento de negócios gerados pelo pequeno e médio empreendedor.

em volume de publicações científicas no mundo.

Sabemos que as novas tecnologias digitais abrem todos os tipos de oportunidades para

Estamos em 14º lugar no ranking criado pela Scimago

solucionar problemas rotineiros que atravancam o crescimento do negócio e, por isso,

Journal & Country Rank, cujos dados mais recentes são

essa parceria de PME com startups nos inspirou a focar 70% dos nossos programas do

de 2020. Ideias e pesquisas parecem não faltar. Segundo

Sebrae for Startups (S4S) para apoiar esse público e fortalecer esse relacionamento.

os especialistas da Wylinka (organização sem fins
lucrativos que busca mobilizar e desenvolver instituições

Em paralelo, também apoiamos startups que atuam pautadas pela tríade ciência,

e ecossistemas para a inovação e o empreendedorismo)

engenharia e design para resolução de problemas. No último ano, o nosso suporte

– que analisaram mais de 150 tecnologias brasileiras

a elas foi fundamental em um momento crítico em que precisaram provar as próprias

que estão sendo incubadas para resolver problemas

teses e, por outro lado, apontar os desafios que precisam ser superados para

como precisão de diagnósticos e combate a doenças

que mais pesquisas científicas e tecnológicas saiam dos laboratórios para ganhar

crônicas –, o problema está na transição do laboratório

o mercado e, de fato, impactar o desenvolvimento social e econômico do país.

para o mercado.
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15

BRASIL

empresas

12

SINGAPURA

empresas

COREIA DO SUL

FONTE: CB Insights, 2022

educação, saúde, finanças e o mercado de trabalho em si. A corrida pelas vacinas apressou

do fortalecimento da ciência e da inovação como tendência em diversas indústrias,

CANADÁ

empresas

empresas

realidades. O lockdown trouxe à tona a digitalização de diversos setores como
o ritmo das inovações de biotechs no mundo, comprovando a existência de novos ciclos

FRANÇA

11

mais complexas e robustas quanto as mais simples e com igual potencial de transformar

de desenvolvimento de produtos e serviços. E, sem contar, tivemos a consolidação

ALEMANHA

20

associado à rapidez, tecnologia e escalabilidade nos
mercados. Mesmo com os desafios, os empreendedores

CHINA

empresas

de dados que fornece inteligência de mercado sobre
empresas privadas e atividades de investidores). Juntas,

ESTADOS UNIDOS

empresas
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FONTE: Scimago Journal & Country Rank, 2020
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DEEP TECHS
Há quem diga que as maiores transformações estão por vir – e que é possível irmos mais além para revolucionarmos
o mundo contemporâneo. A transformação exponencial que vivemos da Revolução Industrial até hoje atende pelo
nome de deep techs. Estamos falando da união profunda de ciência, engenharia e design que produz as inovações
tecnológicas que estão mudando a maneira como comemos, moramos, aprendemos, nos comunicamos, trabalhamos,
nos relacionamos e, até mesmo, impactam a nossa extensão da vida.
Segundo o estudo DeepTech Investments: Realising the Potential, da SGInnovate Insights, desde 2019, milhões de

startups são fundadas todos os anos no globo, entretanto, a maioria cai na categoria de soluções para internet,
mobile, e-commerce. Na prática, essas empresas apostam em modelos voltados para software de desenvolvimento
mais simples, já aprovados pelo mercado. Porém, apesar de terem passado mais distantes dos investidores de
risco – por conta da complexidade inicial do desenvolvimento de suas soluções –, o mercado global de venture

capital passou a se abrir para inovações de base científica e tecnológica “mais profundas”, ou seja, ligadas a temas
como healthtechs (saúde), computadores quânticos, Internet das Coisas (IoT), energia renovável, inteligência
artificial, robótica, agtechs (agronomia) e tecnologias autônomas. Estas, aliás, são citadas entre as soluções mais
promissoras dos próximos anos pelo referido mapeamento.

HEALTHTECHS (SAÚDE)

COMPUTADORES QUÂNTICOS
ENERGIA RENOVÁVEL

DEEP TECHS MAIS PROMISSORAS

IOT

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

AGTECHS (AGRONOMIA)

ROBÓTICA

TECNOLOGIAS AUTÔNOMAS
FONTE: SGInnovate Insights, 2022

Pelo mundo, Estados Unidos, Europa, Singapura e China são os maiores fomentadores de deep techs; os chineses,
especialmente, apostaram massivamente nos últimos 20 anos em inteligência artificial e biotecnologias. No Brasil,
a Wylinka aponta alguns desafios específicos como:

_uma parcela significativa dessas tecnologias estava em estágio inicial de desenvolvimento;
_muitas vezes essas soluções não são projetadas pensando na acessibilidade e democratização, o que pode
indicar distanciamento de noções de mercado e viabilidade ou desinteresse do público acadêmico na geração
de empreendimentos inovadores;

_a geração de soluções escaláveis carece de infraestrutura para teste em ambientes reais, que melhor
e o timing de entrada no mercado.

Com todo esse cenário, nós do Sebrae for Startups apostamos que este é o momento de destravar
o potencial de inovação do Estado de São Paulo, sem fronteiras.
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VISÃO GERAL

MAIOR PROGRAMA
DE APOIO A STARTUPS DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Apoiar e fomentar a inovação em tempos
de mudança é fundamental na reconstrução do
mundo, ou seja, esse investimento é crucial para
superarmos os desafios comuns e construirmos
um futuro melhor. E, estamos no caminho certo!

tamanho – apoiando até mil startups por ano –,
mas ser parte de um conjunto que reúne o maior
valor

de

recursos

direcionados

para

a

causa;

o maior número de parceiros articulados e vinculados
a atividades inovadoras de formação, estruturação
e

impulsionamento.

Hoje,

temos

mais

de

O Índice Global de Inovação (GDI-2021) revela

30 programas diferentes para atender à diversidade

o surgimento de clusters de ciências e tecnologia em

de perfis de negócios e tecnologias.

todo o mundo, inclusive no Brasil. No país, o Estado
de São Paulo é um dos cem aglomerados, figurando

Na prática, estamos fazendo história a partir da

na 66ª posição, à frente de Viena, Helsinque, Lausanne

sofisticação de buscar resolver os problemas

e Varsóvia. Analistas responsáveis pelo estudo

mais estruturais enfrentados pelo ecossistema

apontam que as localidades líderes em inovação

empreendedor de startups; estamos atuando onde

possuem ecossistemas equilibrados e eficientes, que

ninguém atua. E fazemos isso usando a ciência e a

resultam em alto desempenho. Há, ainda, um grande

tecnologia como combustíveis, apoiando vocações

caminho para São Paulo figurar entre as primeiras

regionais,

posições dos polos globais, e acreditamos nesse

e mecanismos de suporte financeiro, estudando

potencial.

as

teses

desenvolvendo
dos

fundos,

novos

para

nutrir

instrumentos
investidores

de um pipeline robusto, e apoiando as startups mais
E o Sebrae for Startup tem tudo a ver com essa

inovadoras do nosso país. O nome disso é ousadia.

construção de futuro, por meio de programas

E como fazemos tudo isso? Com uma agenda sólida

de apoio a startups e empreendedores – não

de inovação, que enxerga potenciais e desafios de

apenas os de ciência e tecnologia – para oferecer

um Brasil que está se digitalizando rapidamente –

suporte completo que envolve e integra visões

e que demanda amparo a essa transformação digital.

de capilarização, de fazer junto, de entregar o que falta

Olhamos para as oportunidades e temos a certeza

ao empreendedor e abrir o mundo para os negócios

de que a retomada econômica não pode prescindir

paulistas. Não se trata somente de ser o maior em

da inovação para uma economia competitiva.
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PRIMEIROS
RESULTADOS

PESSOAS IMPACTADAS

1.160
130

O Sebrae for Startups é a maior iniciativa de apoio a startups e ambientes de inovação da história

empreendedores e
pesquisadores capacitados
gestores
impactados

do Sebrae SP. Desde 2020, estamos trabalhando para transformar o Estado de São Paulo em um dos
maiores hubs de inovação do mundo, acreditando que a tecnologia e a ciência são combustíveis para
os negócios que mudam o mundo! A seguir algumas das evidências que marcam o início do nosso
trabalho, em 2020-2021.
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

ATIVIDADES

NEGÓCIOS IMPACTADOS

13 NA RUA!

ODS 2

PROGRAMAS
3.262

1.340 PROGRAMAS

120 DE SP COM
MUNICÍPIOS

STARTUPS ATENDIDAS

495

CONEXÕES ENTRE

NEGÓCIOS
E EMPRESAS

608

negócios com acesso a crédito

Saúde &
bem-estar

ODS 4

ODS 8

Educação
de qualidade

Trabalho
decente &
crescimento
econômico

AGRONEGÓCIOS

negócios acelerados

ODS 9
Indústria,
inovação &
infraestrutura

ODS 12

ODS 15

ODS 17

Consumo
& produção
sustentáveis

Vida
terrestre

Parcerias
e meios &
implementação

TECNOLOGIAS MAIS VISADAS

SETORES MAIS DESENVOLVIDOS

diagnósticos de startups realizados

418

ODS 3

Fome zero
& agricultura
sustentável

negócios impactados no total

2.855

INSCRIÇÕES PARA

HEALTH TECHS

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

BIOTECNOLOGIAS

INDÚSTRIA 4.0

BIOSSEGURANÇA

MATERIAIS

8 negócios receberam investimento

BIOTECHS
ENERGIA

RECURSOS INVESTIDOS

4.738

HORAS
de mentorias e formações.
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da Agenda 2030, da ONU, mais apoiados.

83,1

MOBILIDADE

SOFTWARES

SUSTENTABILIDADE

BLOCKCHAIN
INTERNET DAS COISAS

PROGRAMAS NA RUA

MILHÕES
DE INVESTIMENTO

já comprometidos
via equity, dívida, recursos
não reembolsáveis (grants).

CONECTIVIDADE

TECNOLÓGICOS

ACADEMIA
DE PROJETOS

ACELERADORA
ATÔMICA

EDITAIS
DE INOVAÇÃO
FAPESP

PARCERIA
REDE SPAI

ACELERANDO
CIENTISTAS

DELTA
CAPITAL

HEALTHTECH
BARRETOS

LAB DE VENDAS
STARTUPS
CIENTÍFICAS

LAB
VENDAS
XP

to

PROGRAMA
RETOMADA

PROGRAMA
START

SEBRAE
ACADEMY

START
AGRO

E ESSE É SÓ

O COMEÇO DA
DA JORNADA!
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INOVAÇÃO DE VANGUARDA

A TECNOLOGIA E A CIÊNCIA
SÃO COMBUSTÍVEIS PARA
OS NEGÓCIOS QUE MUDAM
O MUNDO
1.1 Contexto
Você sabe quais são os fatores que tornam um país

de

termos

referência em inovação? O Índice Global de Inovação – que

de

nos

mede o desempenho dos ecossistemas de 132 economias

o hoje a construção de uma infraestrutura capaz

e mapeia as tendências globais mais recentes na temática

de

– responde a essa questão ao apontar critérios como o

e equidade social. Nesta trajetória de produzir inovação

registro de patentes, investimentos em ensino superior,

de vanguarda, que podemos chamar de nossa jornada

densidade de empresas de alta tecnologia e maior

empreendedora,

concentração

neste momento: inteligência artificial e biotecnologia.

de

pesquisadores

como

evidências

um

país

próspero.

aproximarmos

gerar

riqueza,

do

Estamos

futuro,

trazendo

desenvolvimento

duas

vertentes

falando
para

sustentável

são

importantes

produzidas pelas nações que lideram esse ranking.
Estamos alargando fronteiras com ousadia, trazendo
Na edição 2021 da pesquisa, a notável resiliência

mais gente para fazer junto e para desenvolver

de setores e de países que adotaram a digitalização,

inovações

a tecnologia e a inovação como armas para lidar

Nesse caminhar, promovemos uma aproximação entre

com o impacto da pandemia se mostrou estratégica.

o empreendedorismo em todas as suas vertentes

E, para o futuro próximo, será ainda mais relevante para

e o mundo da ciência, tornando mais acessível o diálogo

superarmos os desafios comuns que enfrentaremos na

entre diferentes players.

construção de sociedades mais justas. Neste cenário,

em

série

para

diferentes

indústrias.

o nosso país precisa avançar. No levantamento, o Brasil

1.2. Apresentação das ações envolvidas

ocupa a 57ª posição no ranking de líderes mundiais em

Inovação de vanguarda, para o Sebrae for Startups,

inovação; na América Latina e no Caribe, os protagonistas

significa

dessa revolução são Chile, México e Costa Rica.

combustíveis para os negócios que mais crescem

Em comum, essas nações apresentam altos investimentos

no país. Portanto, investir em programas de base

em ciência e inovação, progresso tecnológico consistente

científica e tecnológica é o caminho mais sólido para a

e registram um impacto socioeconômico que pode ser

consolidação da visão de crescimento desse ecossistema

medido pelo aumento da produtividade do trabalho e da

no Brasil. Com essa meta, apoiamos, com o Instituto

expectativa de vida.

de Pesquisas Tecnológicas

visualizar

tecnologia

e

ciência

como

(IPT), o desenvolvimento

de startups do Estado de São Paulo. Essa aliança
No Brasil, o Sebrae for Startups está investindo nessa

estratégica – que tem por foco as deep techs – coloca

direção. Atuamos pautados pela crença de que investir

os pesquisadores e serviços laboratoriais à disposição

e fomentar inovações de base científica e tecnológica –

dos empreendedores selecionados para receber sessões

auxiliando, sobretudo, um empreendedorismo capaz de

individuais

escalar soluções inovadoras – é colocar em prática o sonho

meses, além do acesso a laboratórios de biotecnologia.

semanais

de

consultoria,

durante

seis
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é a FAPESP, com a qual mantemos um Convênio

oportunidades

Artificial, a iniciativa conta com o Deeplab (período de seis

de Cooperação Técnica e Financeira com duração

investimentos está no topo da lista de apoios que

meses para empresas em qualquer nível de maturidade)

de seis anos e investimento total de R$ 150 milhões,

fornecemos na iniciativa. No cerne do trabalho,

sobre deep techs e suportes via recursos distintos – como

e o Deepcamp (com três dias de duração, composto por

aportados igualmente entre as partes. O primeiro edital

buscamos contribuir para que os empreendedores

conteúdos e investimentos nem sempre especializados para

palestras sobre empreender em tecnologia, debates,

que lançamos selecionou 21 empresas de base científica

possam superar impasses como acesso a mercados

esse nível de inovação –, iniciamos a jornada de trabalho

mentorias, meetups e painéis) voltados para startups em

e tecnológica para receber R$ 25 milhões (R$ 1,2 milhão

deep tech – que, em grande parte, estão fora do país

do S4S em 2020-2021, com os primeiros passos abaixo.

estágio inicial.

cada), ao longo de dois anos, destinados a investir no

– e possam trilhar uma jornada empreendedora mais

desenvolvimento de soluções inovadoras. Essa primeira

robusta e promissora.

capacitação

e

de

acesso

das cidades de Botucatu, Campinas, Piracicaba, Ribeirão
(chamada

Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos

de tough techs) é uma startup que lida com

Campos e São Paulo, reforçando o potencial inovador

o desafio das tecnologias complexas e ligadas

de diferentes regiões do Estado.

modo

geral,

uma

hardtech

mas essas tecnologias não necessariamente são
seus diferenciais. São, por exemplo, as que lidam

CONHECER

Aliás, parte relevante da nossa parceria com a FAPESP
está baseada no lançamento de editais de fomento

com biotecnologia, novos materiais, dispositivos

a

eletrônicos e mecânicos.

do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas

FONTE: MIT TECHNOLOGY REVIEW

projetos

de

inovação

desenhados

nos

moldes

(PIPE) destinado à pesquisa para o desenvolvimento
de soluções inovadoras e à introdução delas no mercado.
Na prática, enquanto a Fundação se ocupa do fomento às

DEEP TECHS

atividades de pesquisa e desenvolvimento, nós do Sebrae

for Startups atuamos nas atividades de comercialização
Criado pela CEO da plataforma de investimento-an
tecnologia profunda, as deep techs nunca foram
tão necessárias, uma vez que mudam a forma
como produzimos, unindo ciência, engenharia
e design thinking.
FONTE: WYLINKA

e introdução dessas tecnologias no mercado.

espera aumentar a capacidade das startups de base
científica de gerarem receita; contribuir para que
negócios

sejam

sustentáveis

e

ATIVIDADES

EMPRESA:
In Situ Terapia Celular
Fundada em 2015, a empresa é uma startup
baseada em tecnologia de saúde, que usa
bioimpressão 3D para produzir um biocurativo
contendo células-tronco para tratar feridas
crônicas e queimaduras graves.

tenham

um

crescimento robusto; aumentar a base de startup com

Biotecnologia
PROGRAMA:

FUNDADORAS:

essas características no Estado de São Paulo; auxiliar

metodologia para a realização de um Diagnóstico

os

de Maturidade Tecnológica, que nos ajuda a compreender

de fomento; e mitigar o risco do desenvolvimento

o estágio de desenvolvimento tecnológico e comercial

de tecnologia, entre outros.

“A principal motivação para participar do Sebrae

passos,

Em outra vertente, com o Sebrae Academy temos

a um investimento que poderia ser direcionado

a ferramenta que criamos será utilizada por agências

formado gestores de ambientes de inovação e seus

de fomento, bancos de desenvolvimento e investidores

colaboradores. A ênfase está em disseminar conteúdo

na tomada de decisão sobre a realização de investimentos

qualificado para que os participantes estejam em

ou financiamentos. Estão previstos, também, estudos

linha com o estado da arte da inovação e em temas

e mapeamentos – com destaque para o levantamento de

de vanguarda no Brasil e no mundo, aumentando

Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento no Estado

a competitividade de parques tecnológicos, incubadoras

a

terem

acesso

a

recursos

em que cada startup se encontra. Além de orientar
empreendedores

sobre

os

próximos

–, com o objetivo de facilitar o acesso das startups

e núcleos de inovação.

Carolina Caliari e Juliana Magro Ribeiro

internacionalização

–

elementos

e

conseguir,

inclusive,

investidores

a expectativa é que o suporte de mentorias e as
redes criadas durante esse período nos acelerem

anos de programa, nós do Sebrae for Startups esperamos

Desenvolver uma atitude empreendedora nos fundadores
de startups de base científica e tecnológica é um

Outro parceiro que tem nos auxiliado a criar um ambiente

dos desafios que levantamos no Sebrae for Startups.

que favorece fatores de inovação no Estado de São Paulo

O fomento de uma nova cultura e de um repertório sobre

VISÃO 1: INOVAÇÃO DE VANGUARDA

GESTORES

IMPACTADOS

EMPREENDEDORES
E PESQUISADORES

CAPACITADOS

21

EMPRESAS

DE BASE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
receberam recursos para pesquisa

R$25

RECURSOS INVESTIDOS

MILHÕES

(R$ 1,2 MILHÃO PARA CADA STARTUP)
destinados ao investimento no
desenvolvimento de soluções inovadoras

Além da ajuda financeira para os fins citados,

questões de testes clínicos do produto perante

de inovação tecnológica produzidas por 280 startups.

50

privados.

e auxiliem a evoluir o negócio e a avançar nas

DESAFIOS

COM O OLHAR
PARA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

essenciais para colocar o produto no mercado

a esses espaços. Como resultado para um período de três
fomentar o surgimento de soluções com alto grau

100

100

para o pagamento de uma bolsa de negócio,
e

realizando atividades de capitação

PESSOAS IMPACTADAS

for Startups, programa FAPESP, foi ter acesso

patente

AMBIENTES

DE INOVAÇÃO

NEGÓCIOS IMPACTADOS

FAPESP

Para o nosso programa, o IPT desenvolveu uma

empreendedores

SEBRAE
ACADEMY

40

PESSOAS IMPACTADAS

SETOR DE ATUAÇÃO:

E como é sempre bom falar sobre propósito, a parceria

os

os

Com a intenção de fomentar o repertório do ecossistema

EDITAIS
DE INOVAÇÃO
FAPESP

CASE para

ao mundo físico. Essas startups também podem
estar ligadas ou integradas ao mundo digital,

a

PROGRAMAS CONSIDERADOS:

turma de negócios que aprovamos contou com startups

HARDTECHS
De

de

1.3. Indicadores de sucesso

Com foco nas áreas de biotecnologia e Inteligência

a ANVISA.”

MAPEAMENTO DE TECNOLOGIAS

INTELIGÊNCIA Blockchain
BIOTECNOLOGIA ARTIFICIAL

INTERNET DAS COISAS

Carolina Caliari e Juliana Magro Ribeiro,
fundadoras da In Situ Terapia Celular.
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ACELERAÇÃO DE NEGÓCIOS

CHEGAR MAIS RÁPIDO
E MAIS LONGE
1.1 Contexto
Fomentar uma nova cultura de crescimento
exponencial nos motiva!
Estamos atentos à movimentação e a exemplos globais.

2.2. Apresentação das ações envolvidas

Desde 2005, centenas de programas de aceleração
surgiram ao redor do mundo, contando com recursos

Falar sobre acelerar negócios, na nossa visão, é falar muito

provenientes

sobre vendas. Este, sem dúvida, é um dos nossos maiores

de

órgãos

governamentais,

empresas

e instituições privadas. O modelo tem sido objeto

objetivos: gerar oportunidades de negócios para startups.

de aposta de investidores globais pela capacidade

Para isso, criamos o Lab Vendas XP, com programas

de criação de negócios bem-sucedidos e geração de

de conexão de negócios para startups de diferentes

empregos – além de desenvolver um pipeline promissor

estágios: Primeiras Vendas, para os empreendedores que

de investimentos. Entretanto, a efetividade dos processos

estão iniciando o relacionamento com clientes; Programa

de aceleração, ou seja, a real capacidade de influenciar

Residência, para startups avançadas, que precisam

no desempenho das startups apoiadas demandou

aprimorar sua máquina de vendas; e o Growth, programa

um olhar mais criterioso e motivou a realização de um

para

estudo com insumos coletados mundialmente pela

especializada – em parceria com a Praxian –, no qual

Global Accelerator Learning Initiative (GALI) e Aspen

oferecemos capacitação e expansão da força comercial.

Network

(ANDE).

A nossa meta é nos tornarmos o maior e mais relevante

Na análise dos dados nacionais, duas conclusões chamam

programa de vendas para o ecossistema, gerando

a nossa atenção entre as demandas dos empreendedores:

R$ 4 milhões em negócios para startups em estágio

25% esperam ter acesso a uma rede de contatos; e 11%

de operação e tração até 2025. Em 2021, já investimos

querem desenvolver as suas habilidades de negócios.

mais de R$ 365 mil, fizemos 266 conexões entre negócios

of

Development

Entrepreneurs

startups

avançadas

que

oferece

consultoria

e empresas e envolvemos mais de 20 parceiros.
No Sebrae for Startups, a ênfase que damos aos programas
de aceleração recai justamente para o desenvolvimento

Vale destacar a edição especial do Lab de Vendas

do negócio e a capacidade do empreendedor de obter

Startups Científicas, que apoiou mais de 40 soluções

clientes testando e pagando pelos produtos o mais

de base científica, gerou 179 conexões com grandes

rápido possível. Com acelerações mais verticais e, em

empresas por meio de reuniões e rodadas de negócios.

alguns casos, em territórios com poucas oportunidades

O programa está associado à nossa visão de futuro

de aprimoramento profissional, as nossas iniciativas

de gerar um portfólio de empresas de R$ 1 bilhão para

buscam apoiar os gestores de startups na busca por

empreendedores que estão desenvolvendo soluções

novos clientes. Para nós, a meta é gerar prosperidade

para

para os negócios, para que eles cresçam mais rápido

mobilidade e sustentabilidade; negócios que estão

e

cheguem

mais

longe.

Estamos

onde

ninguém

está, porque extrapolamos as fronteiras para apoiar

setor

financeiro,

agronegócio,

indústria

4.0,

desenvolvendo tecnologias de blockchain, conectividade,
materiais tecnológicos e software.

uma nova geração de empreendedores empenhados
na transformação do país.

Com o objetivo de apoiar as deep techs a traçar uma rota
17

eficiente

–

definindo

estratégias

de

atuação,

nacional

e

internacional.

Certamente,

nós

nos

aprofundando o conhecimento do próprio mercado

orgulhamos muito dessa construção e das parcerias

e recebendo mentorias específicas para a superação

que nos ajudam a irmos mais longe e a levar mais gente

dos seus desafios mais urgentes –, surgiu o programa

conosco nesta jornada.

de aceleração Atômica. A nossa proposta é mapear as
dimensões de desenvolvimento do negócio e traçar

Oferecer um programa de acompanhamento contínuo

planos para a resolução dos principais problemas

e

e desafios identificados, a partir do estudo de mercado

paulistas – de maneira acolhedora e customizável –

realizado; ao todo já foram acelerados 140 negócios

é o propósito do Start, que está presente em mais

e impactados 30 ambientes de inovação.

de 40 cidades de São Paulo e acelerou 418 negócios.

mentorias

qualificadas

para

startups

nascentes

PROGRAMAS CONSIDERADOS

EMPRESA: Inspectral
A startup atua com inteligência geoespacial para
análise de áreas agrícolas, florestais e ambientais,
principalmente, em recursos hídricos e parâmetros
de qualidade da água. A inteligência artificial e os
modelos bio-ópticos – desenvolvidos e aplicados
em imagens multiespectrais de drone e satélite
vão além do que os olhos conseguem ver –
automatizam a extração de informação contínua
com alta resolução espacial, temporal e espectral.

PROGRAMA
START

de sucesso dos empreendimentos e desenvolvimentos

atenção do Sebrae for Startups por serem momentos

de hubs de startups no interior de São Paulo.

de conexão. Um dos exemplos é a série de webinários,
on-line e ao vivo, Acelerando Cientistas, que visa
à capacitação de pesquisadores, professores, alunos
de

graduação,

pós-graduação

e

público

geral

–

interessados em qualificar os conhecimentos para

4.492 REALIZADAS
495

desenvolver

negócios

com

base

em

EMPRESA:

olhar para o mercado e para novos negócios. A nossa

Apponte.me

Nos

programas

setoriais,

que

agritechs

as

para

(em

as

fase

acelerações

de

validação

de soluções) contam com programas específicos – como

Relógio de marcação de ponto digital, uma

SETOR DE ATUAÇÃO:
Recursos Humanos

e o ESGtechs do Estado de São Paulo – para dar suporte

PROGRAMA:

ao

LAB VENDAS XP

de

ampliação

do

desenvolvimento

de soluções e conexões com grandes players do mercado.
Desde 2021, essa iniciativa que conta com parceiros

FUNDADORAS:

como a Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Daniel Godoy

do

Estado

de

FAESP/SENAR

São
–

Paulo
atuou

e

os

sindicatos

equipe

gostou

bastante

de

do programa Lab Vendas Startups Científicas,
principalmente

em

relação

às

conexões

após

termos

finalizado

o

pitch

programa,

antes

finalizarem,

já

mesmo

recebemos

das

duas

as apresentações finalizaram, já tínhamos sinergia

MAPEAMENTO DE TECNOLOGIAS

Vendas XP do Sebrae for Startups nos auxiliou

1.3. Indicadores de sucesso

trabalhando para combater doenças como o câncer

a encontrar uma solução para testar, uma vez que

Focando em estratégias de aceleração voltadas

e que têm a chance de dialogar sobre suas soluções

nos trouxe um colaborador qualificado e testado,

para desafios de modelagem de negócios e para

com profissionais, cientistas e médicos do Hospital

para que pudéssemos investir apenas em tempo

geração de oportunidades de negócios, com

do Amor, em Barretos, uma referência no tema.

de treinamento do produto. O resultado está

o S4S buscamos atacar desafios que impactam

fortalecendo

sendo muito positivo em termos de aceleração

diretamente a sustentabilidade financeira dos

o ecossistema de startups de saúde da cidade com

nas vendas e nos deixa esperançosos de alcançar

negócios, apoiando na geração de recursos

o

maiores marcos.”

próprios que garantam o crescimento contínuo.

Barretos,
empresas,

estamos
cujos

que

empreendedores

já tiveram acesso a mais de 200 encontros com
experts de saúde de grandes empresas do mercado

VISÃO 2: ACELERAÇÃO DE NEGÓCIOS

Daniel Godoy
fundador da Apponte.me.

SUSTENTABILIDADE
SAÚDE E BELEZA

Como resultados, podemos citar a melhoria no

estão

30

MARKETING
E COMUNICAÇÃO

MOBILIDADE

INDÚSTRIA 4.0

estamos

a

MERCADOS DE INTERESSE APOIADOS
AGRONEGÓCIO

das ações de marketing. O programa Lab

apoio

INVESTIDOS

em dois caminhos.”

atendimento das demandas e o aprimoramento

Healthtech

MILHÃO

diretas para marcarmos uma reunião. Assim que

Na nossa recente jornada de aceleração de negócios,

No

R$1,1

RECURSOS INVESTIDOS

mensagens

a aquisição de um novo agente de vendas (SDR).

empreendedores

ACELERADOS

apresentações

e

com

NEGÓCIOS

para

a rodada de venture capital promovida pelo

fundador da Inspectral.

falando

REALIZADAS

explorado. Algo interessante aconteceu conosco:

Alisson Fernando Coelho do Carmo

experts do mercado.

CAPACITADOS

DIAGNÓSTICOS DE NEGÓCIOS

e interações. Tem muito potencial para ser

foi o objetivo de reestruturar a equipe de vendas com

diferentes

508
438

participar

“O fator motivador de participação no programa

com

EMPREENDEDORES
E PESQUISADORES

NEGÓCIOS IMPACTADAS

que participaram de 300 encontros com mentorias
individuais

26

30 GESTORES

890

empresas

acompanhamentos

com

rurais

“A

logo

o Start Agro, que apoia empresas do segmento,
processo

NEGÓCIOS E EMPRESAS

IMPACTADOS

Alisson Fernando Coelho do Carmo

solução para a área de recursos humanos.
criamos

OPORTUNIDADES DE CONEXÃO ENTRE

FUNDADOR:

e empreendedorismo de base científica, fomentando um

de 40 cidades paulistas.

Agronegócio

LAB VENDAS STARTUPS CIENTÍFICAS

inovação

iniciativa capacitou 220 empreendedores e pesquisadores

SETOR DE ATUAÇÃO:

PROGRAMA:

CONHECER

ACELERADORA
ATÔMICA

HORAS DE MENTORIAS

PESSOAS IMPACTADAS

CASE para

LAB
VENDAS
XP

HEALTHTECH
BARRETOS

ATIVIDADES

Em 2021, nos objetivos, destaque para o aumento da taxa
Os eventos, nacionais e internacionais, têm especial

START
AGRO

Abaixo, alguns dos nossos primeiros passos em
2020-2021.

Blockchain

CONECTIVIDADE SOFTWARE
MATERIAIS TECNOLÓGICOS

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)
da Agenda 2030, da ONU, mais apoiados pelas ESGtechs:

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 8

Fome zero
& agricultura
sustentável

Saúde &
bem-estar

Educação
de qualidade

Trabalho
decente &
crescimento
econômico

ODS 9
Indústria,
inovação &
infraestrutura

ODS 12

ODS 15

Consumo
& produção
sustentáveis

Vida
terrestre
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ACESSO A CAPITAL

TRABALHAMOS
PARA QUE NÃO FALTEM
RECURSOS PARA
AS EMPRESAS CRESCEREM
3.1 Contexto
Recursos financeiros para mover a inovação. Com essa

que conhecer qual é a tese de investimento dos fundos

premissa, nós do Sebrae for Startups temos atuado

para gerar e indicar negócios que atendam exatamente

com capacitações para empreendedores e conexões

à

com fundos para promover esse encontro de objetivos.

matchmakers, de gerar resultados consistentes ao olhar

De acordo com uma pesquisa conduzida pelo Sebrae em

o investidor como cliente, melhorando a nossa conversão.

parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep),

Qualificar a conexão e a capacitação – é isso que temos

58% dos empreendedores de startups desconhecem

na ponta do processo que desenvolvemos.

demanda.

Estamos

falando

de

potencializar

formas de captação de recursos como investidor-anjo,
capital-semente, venture capital, investimento coletivo

Em paralelo, estamos estruturando mecanismos para que

(crowdfunding), subvenções e editais; em contrapartida,

os negócios que não estão sendo buscados pelos fundos

44%

crédito

– os que não atendem às demandas descritas nas teses

na pandemia para o desenvolvimento de produtos,

desses

negócios

necessitaram

de

de investimento – possam ser contemplados por meio

serviços ou um processo novo.

de outras parcerias firmadas com grandes players.
Juntos, temos trabalhado para que não faltem recursos

O

desconhecimento

sobre

o

mercado

de

capital

para as empresas crescerem.

de risco resulta da escassez de capacitações no Brasil
relacionadas à captação de investimentos; as disponíveis
no mercado, muitas vezes, são em inglês, dificultando
o entendimento. A nossa iniciativa tem o objetivo

3.2. Apresentação das ações envolvidas

de fomentar o ecossistema paulista de startups e contribuir

Delta Capital é uma ação que temos no Sebrae for

para

investimentos

Startup para integrar uma série de iniciativas voltadas

suficientes para fortalecer o mercado nacional, utilizando

para o fomento da inovação financeira e para o acesso

a potência do empreendedorismo de base científica

a capital. Os participantes do programa recebem

e tecnológica. Parte relevante deste trabalho passa por

capacitação em três categorias diferentes – eventos

conectar investidores e empreendedores.

temáticos, conteúdo e mentorias – ; participam de

que

ideias

inovadoras

tenham

meetups com empreendedores e investidores; além de
Nesse tema, temos promovido – por meio do Sebrae

workshops, eventos sobre venture capital, corporate

for Startups – uma grande mudança ao propor aos

venture capital e de empreendedorismo. O programa

envolvidos saírem da superfície da capacitação e da

também conta com e-books educacionais, panoramas

conexão, mergulhando em águas profundas para trazer

sobre investimentos e mapeamento de fundos. Como

soluções eficazes. Partimos do entendimento de que

primeiros resultados, tivemos 92 diagnósticos aplicados,
21

25 startups em assessoria, 67 startups em mentoria,
sete workshops, cinco meetups e oito startups que

EMPRESA:

EMPRESA:

PROGRAMAS CONSIDERADOS

Octágora

i9 Delivery

Conduzida com o apoio da VENTIUR (coexecutora),

A primeira plataforma brasileira de assistência

O negócio conecta pessoas e empresas por

a iniciativa tem por foco startups digitais e tecnológicas

visual remota é resultado da proposta de melhorar

meio de um sistema de entregas rápido, prático

em operação, que já estão faturando e que apresentam

a experiência do cliente por meio de uma solução

e seguro. Na busca por ser o maior e melhor

uma boa maturidade de negócio.

tecnológica e de fácil acesso. Combinando

sistema de entregas rápidas, atua com o melhor

recursos

captaram investimentos no valor de R$ 7 milhões.

artificial

custo-benefício do Estado de São Paulo, com

Em 2021, com o programa Retomada – outra iniciativa que

e um robusto sistema de gestão de atendimento,

comprometimento, credibilidade e honestidade

temos no Sebrae for Startups – atuamos com um acesso

o software possibilita o atendimento interativo

nas parcerias.

a crédito emergencial para apoiar microempreendedor

e

individual e produtores rurais do Estado de São Paulo no

de recursos, viagens desnecessárias e visitas

processo de enfrentamento à pandemia. Com crédito em

técnicas improdutivas. Contribui, dessa forma,

condições especiais (0% de juros para MEI e produtores

para uma mobilidade urbana mais sustentável,

rurais) e capacitação, foram emprestados R$ 50 milhões

reduzindo congestionamentos e acidentes, e na

para 2.855 empresas. Como resultado, 97% de taxa de

qualidade de vida dos colaboradores.

visual

audiovisuais,

por

vídeo,

inteligência

evitando

9%. Para a ação, contamos com o apoio de fintechs como
Biz, Nexoos e BMP; e, como adquirente, a Cielo.

Fábio Batista de Souza

e, com esse projeto, pretendemos apoiar pelo menos 35

startups por ano que serão selecionadas em dois editais

ao mercado.

e mentorias qualificadas para startups paulistas –
de maneira acolhedora e customizável – é o propósito
do Start, que, entre os objetivos, tem a meta de aumentar
a taxa de sucesso dos empreendimentos e o suporte
no reconhecimento e reposicionamento do Sebrae como
uma instituição relevante de apoio a startups.

para o Capital Empreendedor 2020; fomos
aprovados

e

aprendemos

muito

nas

duas

semanas. Encontramos profissionais altamente

Marcelo Izumi

capacitados

e

comprometidos

em

“Mentorias de negócios, networking e conexões

precisávamos melhorar os processos e a forma
de nos apresentar. E isso tudo foi graças ao

Capital Empreendedor. Em 2021, voltamos a nos

de investidores foram os fatores que motivaram

inscrever e aprendemos mais; no fim do ano,

a

momento,

abrimos rodada de investimento; foram várias

participamos de uma rodada de captação de

reuniões com investidores pelo Delta Capital,

nossa

participação.

E,

até

o

investimento (pré-seed) liderada por um dos

e, em janeiro de 2022, assinamos nosso primeiro

principais fundos de venture capital no Brasil

contrato e cheque em uma rodada pré-seed,

e coinvestimento de grupos de investidores-

palavra essa que há dois anos eu nem sabia

anjo. Além de mentorias e capacitações que

o que era.”

agregaram

importantes

conhecimentos,

Fábio Batista de Souza,

o Sebrae for Startup nos deu a oportunidade par

fundador da i9 Delivery.

a ampliar o alcance e a exposição da Octágora
para uma grande rede que conecta diversos

CASE para

CONHECER

stakeholders do ecossistema empreendedor,
ajudando-nos a atrair investidores e empresas

Focando em estratégias de acesso a capital,

estratégicas.”

de diferentes tíquetes e formatos, esperamos
com o S4S gerar para o ecossistema de startups
fundador da Octágora.

oportunidades

para

os

418
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DIAGNÓSTICOS

DE NEGÓCIOS
DIAGNÓSTICOS

DE NEGÓCIOS REALIZADOS

NEGÓCIOS

ACELERADOS

empreendedores

RECURSOS INVESTIDOS

R$82,7

MILHÃO
via equity, dívida, doações

4.488

HORAS
DE MENTORIAS

1.3. Indicadores de sucesso

com os quais evoluímos com projetos e parcerias

Marcelo Izumi,

ACELERADORA
ATÔMICA

ajudar;

e enxergamos que para buscar o investimento

com o ecossistema de venture capital e rede

Oferecer um programa de acompanhamento contínuo

não pensamos duas vezes em nos inscrever

FUNDADOR:

– o primeiro, de R$ 25 milhões, é destinado a apoiar
soluções inovadoras de deep techs para que cheguem

448

“Quando encontramos o Sebrae for Startup,

Capital Empreendedor e Delta Capital

apoio da Associação Brasileira de Startups (Abstartups),

PROGRAMA:

Atendimento ao cliente/customer service
PROGRAMA:

LAB
VENDAS
XP

COM ACESSO A CRÉDITO

FUNDADOR:

milhões em startups de base tecnológica e científica em

HEALTHTECH
BARRETOS

2.855 NEGÓCIOS

logística/logtech

SETOR DE ATUAÇÃO:

Estado de São Paulo (FAPESP) estamos investindo R$ 150
São Paulo, no período de seis anos. A ação conta com o

SETOR DE ATUAÇÃO:

Capital Empreendedor e Delta Capital

Em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa no

START
AGRO

NEGÓCIOS IMPACTADOS

desperdício

sobrevivência entre os clientes e uma inadimplência de

PROGRAMA
START

de

diferentes setores e segmentos se desenvolverem

50

CONEXÕES
DE NEGÓCIOS
COM EMPRESAS

e escalarem. Abaixo, alguns desses primeiros
passos em 2020-2021.
VISÃO 3: ACESSO A CAPITAL
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FRONTEIRA DE INOVAÇÃO

FORTALECIMENTO
DAS VOCAÇÕES DAS
REGIÕES QUE PODEM
SE TORNAR
REFERÊNCIAS
4.1 Contexto
Construir

inovação

São José dos Campos já são reconhecidos polos

de São Paulo para fomentar a expansão de indústrias

consenso

na

formadores de startups de sucesso, ao passo que regiões

tecnológicas

associado

do ABC, de Araçatuba, Barueri, Botucatu, Mogi e Taubaté

ao trabalho de fortalecer as vocações regionais para

são hubs de startups em consolidação – indicando que

que cada cidade se torne referência em mercados

podem impulsionar a expansão no número de empresas

distintos. Com cerca de 30% das 13.969 startups

de vanguarda tecnológica em São Paulo. As evidências são

do país, esses negócios do Estado de São Paulo

claras: há muito potencial no ecossistema de todo o Estado!

está

agenda

de

intrinsecamente

empregam quase 100 mil pessoas – de acordo com dados
da empresa Distrito –, sendo que metade deles nasceu

Acreditamos que uma boa ideia pode nascer e se

nos últimos seis anos. Neste cenário promissor, o trabalho

desenvolver em qualquer lugar, desde que tenha o apoio

que o Sebrae for Startup tem feito está alimentando

necessário para florescer. Por isso, investimos muita

uma

energia em ações voltadas para o desenvolvimento

revolução

tecnológica

na

economia

paulista.

dos ecossistemas de inovação no Estado de São Paulo,
Com essa visão, cabe ressaltar que existe muita

buscando valorizar as fortalezas de cada região. Por

vida empreendedora para além da capital paulista.

meio de diversas iniciativas, temos fortalecido vocações

Com a ampliação dessa nova economia regional

tecnológicas regionais e estimulado o desenvolvimento

e

das

o

fortalecimento

dos

parques

tecnológicos,

comunidades

de

startups.

Entendemos

essa

as cidades do interior do Estado geraram mais de mil

movimentação de mercado como os primeiros frutos

startups nos últimos anos. Piracicaba e Ribeirão, por

desse programa de estímulos, cujo plano é fazer

exemplo, têm produzido inovações de ponta para

empresas inovadoras crescerem mais rapidamente,

o agronegócio; Sorocaba investe em soluções para

serem mais competitivas e mais inovadoras. Sabemos

a indústria 4.0; em Santos, destacam-se as soluções

que a descentralização de oportunidades é o único

portuárias e marítimas que a Baixada Santista oferece;

caminho possível para alavancar São Paulo como um

São Carlos é um arcabouço de inovação com os mesmos

hub global de inovação. Ou seja, ao fortalecer startups

índices de empreendedorismo tecnológico de Israel;

de diversas cidades – associadas à vocação local –,

e

de

promovemos um movimento duplo de apoio a negócios

healthtechs. E não apenas essas regiões: Campinas e

e fomento de uma agenda robusta, que envolve

Barretos

tornou-se

um

polo

relevante
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programas de aceleração, conexão com investidores,

de valorizar as comunidades, os cases locais, oferecendo

acesso a mercados, parceria com governos locais, apoio

workshops e mentorias para os empreendedores das

a parques tecnológicos e ambientes de inovação.

regiões de Barretos, Alto do Tietê, Araçatuba, Piracicaba,
Sorocaba e São Carlos.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

Atualmente, a cidade de São Paulo ainda é a única do
Estado (e do Brasil) a figurar nos principais rankings hubs

Adicionalmente,

de inovação mundial (Startup Genome, StartupBlink,

fortemente em parceria com os 33 Escritórios Regionais

Nature Index Science Cities). Sabemos que podemos

(ERs) do Sebrae SP, especialmente com as equipes

muito mais e queremos ver mais cidades de São Paulo

de gestores estaduais de programas de startups.

sendo reconhecidas como polos de startups. Unir forças

O objetivo é que todas as soluções do Sebrae for

com investidores, governo, ambientes e empreendedores

Startups possam atender às diferentes demandas locais.

é o caminho para criarmos ecossistemas mais impactantes

Esse grupo está à frente do Programa ELIS – relacionado

e robustos. Vamos da vocação regional para a construção

ao desenvolvimento de ecossistemas locais de inovação

vale

ressaltar

que

trabalhamos

de um futuro no qual o Brasil estará entre os países mais

e startups. Criada em 2021, essa iniciativa apoia

inovadores do mundo.

a identificação de oportunidade de intervenção e forma

da Agenda 2030, da ONU, mais apoiados.

ODS 2
Fome zero
& agricultura
sustentável

ODS 3
Saúde &
bem-estar

ODS 12

ODS 15

Consumo
& produção
sustentáveis

Vida
terrestre

NOSSA ATUAÇÃO:

articulação para que atividades de longo prazo sejam

4.2. Apresentação das ações envolvidas

realizadas, visando aumentar a qualidade e o volume

No Sebrae for Startups, além de desenvolver programas

de startups em cada região.

de apoio direto aos empreendedores, lideramos algumas

construímos uma rede forte de parcerias com prefeituras,

ações para fortalecer as comunidades de startups ao

parques

redor do Estado, especialmente no interior.

tecnológicos,

Com o apoio dos ERs,

universidades,

institutos

Uma das

de pesquisa, grandes empresas e outros. Essa rede

iniciativas é o programa Construindo Comunidades,

contribuiu para que os nossos programas chegassem

que anualmente capacita 50 líderes de comunidades

a mais de 120 municípios de São Paulo e atingissem mais

de startups de São Paulo, representativas de diferentes

de 200 empreendedores do interior.

regiões, que recebem apoio para mapear oportunidades
de desenvolver regiões. Ao final, três comunidades que se

4.3. Indicadores de sucesso

destacam recebem consultoria para o desenvolvimento

Focando em estratégias de apoio a negócios por todo

de

destacamos

o Estado de São Paulo, visando fomentar vocações naturais

a participação na criação da Blue Vibe – comunidade

das regiões, o S4S espera alcançar o máximo de cidades

de startups da região de Rio Claro –, além de estudos

em todas as regiões para reforçar o potencial estadual

realizados pelos voluntários em Bauru e São Carlos.

de ser o polo de inovação e de startups do país. Abaixo,

projetos.

Dentre

os

resultados,

alguns desses primeiros passos realizados em 2020-2021.
Para destacar os avanços dos polos de inovação
de São Paulo, produzimos o Report Comunidade

de Startups SP em parceria com a Abstartups, revelando
as características dos principais hubs de inovação além da
capital: Bauru, Barretos, Campinas, Piracicaba, Região do

PROGRAMAS DESTACADOS

Construindo Comunidades, Report Comunidades,
StartupON, Healhtech

ABC, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos,
Sorocaba e Taubaté. A partir desses estudos, foram
mapeadas diversas vocações de inovação no Estado
que propiciaram a formação de programas específicos
como o Healthtech Barretos, em parceria com o Hospital
do Amor, de Barretos; Ircard; e o hub de inovação Harena.
Demos início a programas de startups na Baixada Santista
– em parceria com o Parque Tecnológico de Santos
e a Prefeitura de Santos –, além de ter formalizado
a parceria com a Embrapa, voltada para a formação
do Corredor Tecnológico do Agro, que envolve o fomento de

agtechs nas cidades de Jaguariúna, Campinas, Piracicaba,
São Carlos e Ribeirão Preto. Foram ainda realizadas
seis edições do programa StartupON com o propósito
VISÃO 4: FRONTEIRA DE INOVAÇÃO

ATIVIDADES

15
LÍDERES
50

EVENTOS
REALIZADOS PARA
STARTUPS DO INTERIOR

DE COMUNIDADES

campacitados

56
120 HORAS

NEGÓCIOS
APOIADOS

ACADEMIA
DE PROJETOS

ACELERADORA
ATÔMICA

EDITAIS
DE INOVAÇÃO
FAPESP

PARCERIA
REDE SPAI

ACELERANDO
CIENTISTAS

PROGRAMA
RETOMADA

DELTA
CAPITAL

PROGRAMA
START

HEALTHTECH
BARRETOS

SEBRAE
ACADEMY

LAB DE VENDAS
STARTUPS
CIENTÍFICAS

LAB
VENDAS
XP

START
AGRO

DE MENTORIAS
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VISÃO DO FUTURO

OS PROGRAMAS
QUE ESTÃO
POR VIR
“O futuro é feito de escolhas – e toda escolha é uma chance de fazê-lo melhor”, afirma a futurista Amy Webb,
professora de previsão estratégica na Stern School of Business da NYU e fundadora do Future Today Institute. A visão
de futuro que temos, no Sebrae for Startup, é similar à da especialista. Acreditamos que fizemos as escolhas certas no
início da nossa jornada e que podemos fazer melhor. Acreditamos, também, que investir em programas de base científica
e tecnológica é o caminho mais sólido para a consolidação do crescimento do ecossistema empreendedor no Brasil.
Mirando os próximos anos, temos atuado no Sebrae for Startups para fortalecer os setores mais promissores que
levarão o país a ser uma referência global em startups inovadoras de ciência e tecnologia. Nesta nossa trajetória
exploratória, apostamos fortemente nas fintechs, agtechs e na indústria 4.0 como motores de desenvolvimento
para exportar tecnologia nacional para o mundo. Podemos ser uma potência para a cura do câncer; temos potencial
para desenvolver a próxima tecnologia carbono zero. Para tal, continuaremos desenvolvendo projetos e parcerias
voltados à inovação (financiamento para a iniciação científica e conexões com laboratórios de deep techs);
acesso a mercado (programas de aceleração, internacionalização e matchmaking com grandes corporações); e acesso
a capital (preparando as startups para a captação de recursos com venture capital e conexões com investidores).
Com diversas áreas de atuação dos programas, a nossa estratégia coloca ênfase no apoioa empreendedores e traz
um foco no fomento à inovação. O nosso objetivo é fechar 2022 com uma carteira de mais de 500 startups com
faturamento de até R$ 4,8 milhões, sendo acompanhadas pelo Sebrae for Startups por meio de programas estruturados.
Os projetos que estamos desenvolvendo trazem mudanças drásticas na forma de apoiar e criar conexões, o que é bem
inovador, sobretudo, porque são iniciativas decisivas no tratamento das dores de empresas de alto crescimento. Hoje,
o nosso portfólio tem uma série de recursos para que qualquer empreendedor do Estado de São Paulo possa tirar
a sua ideia do papel, vender e crescer.
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O que está no pipeline
Em 2022, o Sebrae for Startup está disponibilizando

Para as verticais de saúde, agro e fintechs estão

Parcerias para fortalecer o ecossistema empreendedor

setores e em todos os pontos da jornada – da ideia

mais de 2.500 vagas para capacitar empreendedores

previstas 160 vagas para o Start Agro (mentoria e

são parte essencial da visão de futuro. Com o Banco

à internacionalização. Foram mais de mil horas em

de startups paulistas (em diferentes fases da jornada

acompanhamento

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

pesquisas, benchmarks e validações com startups,

empreendedora)

para

agronegócios,

conduzida

apoio

em parceria com a FAESP/Senar e Secretaria de

(BNDES),

de

e não vamos parar por aqui. Os empreendedores

para se estruturar, crescer e expandir em mercados

Agricultura e Abastecimento de São Paulo); Indtechs

iniciativas voltadas a financiar startups com soluções

sempre estarão no centro de tudo que fizermos,

de saúde, agro, ciência e fintech. A proposta é articular

Lab 4.0 (aceleração para startups com soluções para

inovadoras em setores como 5G, cidades inteligentes,

são nossa razão de existir. Todo programa para ser

para os empreendedores uma série de suportes no

a indústria; realizado em Sorocaba); Marine Startuplab

Internet das Coisas, agronegócios e outros. Fortalecer

lançado passa por validações e entendimentos de

ecossistema de pequenos negócios inovadores: acesso

(aceleração para startups com inovação que impactam

esse ecossistema e assimilar aprendizados com esse

jornada

a capital, aceleração, vendas e internacionalização.

o setor portuário e de logística, realizado na Baixada

processo de investimento são algumas das metas desta

gerados. Estaremos em constante evolução, seguindo

Em

marca

Santista); e Conexão Fintechs MPE (rodadas de

iniciativa, que já tem R$ 40 milhões previstos para

o ciclo de lean startup: construir > medir > aprender.

é a inovação, diversidade e pluralidade de gênero,

negócio e acompanhamento de fintechs com soluções

investimento em dois fundos do BNDES.

Pessoas, evidências e dados importam, nessa ordem.

raça e tecnologias, além de mirar no fortalecimento da

para micro e pequenas empresas, além de fintechs

comunidade empreendedora com vagas para o Programa

verdes, sustentáveis e de impacto social).

cada

que

estão

programa

em

ou

busca

de

iniciativa,

a

Comunidade 645 – que capacitará lideranças de todos os

por

exemplo,

estamos

participando

para ajudá-los a chegar mais longe e mais rápido.

financeiras

ecossistema brasileiro e para temas de fronteira: mercado

para

endereçar

problemas-chave

do

como Primeiras Vendas (apoio a startups iniciantes

de carbono, tokenização, novos modelos de acesso a

na conquista dos primeiros clientes); Residência

crédito por micro e pequenas empresas, acesso a capital,

Ao longo do ano, estão previstos 20 programas que

LabVendas XP (aceleração de vendas de startups

blended finance e outros. Os programas associados estão

devem impactar negócios instalados em mais de 250

maduras, mão na massa para ajudar a ajustar

concentrados sobre os pilares de Novas Soluções, Acesso

municípios e que estão estruturados dentro do Plano

a máquina de vendas e a adoção de growth hacking);

a Mercado e Acesso a Capital – com o foco de entregar

Estadual de Inovação que se estenderá até 2024

Growth XP (geração de negócios para startups em

cinco novas soluções anualmente ao mercado e impactar

e movimentará R$ 200 milhões em investimentos.

fase de escala).

300 empresas por ano.

(treinamentos para elaborar projetos para editais);

investimentos serão 220 vagas para o First Seed

Academia

(apoio a iniciantes em busca do primeiro investidor);

de

Projetos

-

Crédito

para

Inovação

Capital

em

captar

(consultoria para projetos para as linhas de crédito para

Agro

inovação); Acelerando Cientistas 2022 (orientação para

de investimento em agronegócios inovadores em

pesquisadores e startups de base científica); Deeplab

fase de crescimento); Open VC (rede exclusiva para

Bio 22 (serviços técnicos e acesso a laboratórios

fundadores avançados e com conexão a mais de

avançados); DeepCamp IPT (imersão tecnológica para

20 fundos de venture capital); e Delta Capital

startups digitais e científicas); e IA Factory (comunidade

(consultoria, eventos, networking para apoiar startups

de startups que usam machine learning e inteligência

digitais e científicas a acessarem investidores).

(preparação

para

a

captação

Para pessoas interessadas em iniciar uma startup

facetas da visão de futuro do Sebrae for Startups

serão 630 vagas para iniciativas como Programa Start

que contará com 35 vagas para programas como

startups

o Lisbon for Startups (preparação de startups para

StartU

acessarem o mercado europeu); London for Startups

(pré-aceleração
de

mais

de

e
40

desenvolvimento
cidades

de

São

para
Paulo);

(mentorias para jovens estudantes); Silver Startuplab

(para startups que desejam entrar

(acompanhamento

empreendedores

asiático e do Oriente Médio via Reino Unido); Toronto

e fundadores com mais de 50 anos); Start Black (aceleração

for Startups (preparação para startups em escala para

de negócios e apoio com vendas para fundadores

acessarem o mercado canadense); e Miami for Startups

negros de todo o Estado); Start Women (incubadora

(voltada

voltada

para

(programa

VISÃO DO FUTURO

de

para

potenciais

mulheres);
formação

e
de

Start

Paraisópolis

startups

periféricas).

em

a

ingressar

14

empreendedores
no

mercado

no mercado

interessados

norte-americano).

NÃO HÁ INOVAÇÃO SEM
DIVERSIDADE E INCLUSÃO
O

ecossistema

paulista

de

inovação

é

robusto,

há poucas pessoas negras nos ambientes de inovação

5.2. Princípios

e poucas mulheres captam investimentos de venture
capital. A verdade é que não se tem inovação, de
fato, sem diversidade de ideias, pessoas, origens,

PRINCÍPIOS

Apresentamos, abaixo, um conjunto de sete crenças,
valores e princípios que norteiam as ações e os programas
do Sebrae for Startups. É uma forma de dizer quem
somos, em que acreditamos e por que fazemos o que
fazemos.

pensamentos, raças, idade, orientação sexual e outros.
Nós reconhecemos que o Sebrae for Startups tem muito
a fazer a respeito e começamos a dar os primeiros passos
com metas e novos programas que ofertam oportunidades
diretas de acesso. Podemos impactar mais se juntarmos
nossos parceiros, fornecedores e as startups atendidas.
O ecossistema de inovação não pode ser uma bolha.

artificial como diferenciais).
A internacionalização dos negócios é uma das

#2.

porém, ainda é pouco diverso. Percebe-se que ainda

Em biotecnologia serão 660 vagas para programas
interessados

resultados

Lab, que está fomentando a criação de novas soluções
Entre as iniciativas para aumentar vendas e escalar

empreendedores

os

e nós faremos tudo que estiver ao nosso alcance

startups estão previstas 150 vagas para programas

Para

acompanhamos

Não existem limites para apoiar os empreendedores,

sobre o mercado de startups e gestão de comunidades

como Academia de Projetos - Editais de Fomento

sempre

Outro projeto do pipeline do S4S é o Delta Fintech

645 municípios de São Paulo com conteúdos qualificados
empreendedoras.

e

Precisamos criar oportunidades diretas de acesso para

#1.

que mais negros, mulheres, jovens periféricos, pessoas
trans e grupos minorizados – que hoje são pouco
representados – possam estar inseridos no mercado

OS EMPREENDEDORES
NO CENTRO DE TUDO

de startups. Aqui diversidade e inclusão precisam
caminhar juntas, com ações que sustentem o acesso
empreendedores,

a oportunidades de trabalho qualificado em startups,

aprendemos desde cedo a importância de encontrar

investimentos e maior participação em programas

a dor correta e validar a solução antes de qualquer coisa.

e aceleradoras. Aqui reafirmamos esse compromisso.

Isso explica por que oferecemos tantas e diferentes

Inovação tem que ser aberta para todo mundo. Somente

opções

atendendo

com um ecossistema diverso e inclusivo, faremos

os desafios específicos das startups de diferentes

São Paulo se tornar um verdadeiro hub de inovação.

Trabalhando

de

diretamente

programas

com

os

customizados,
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#3.

A CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
SÃO ALIADAS PARA
MUDAR O MUNDO
São Paulo está na fronteira do conhecimento. No Estado,
desenvolvemos

vacinas,

medicamentos

e

o propósito de mudar o mundo. São Paulo é o maior hub

de repente, CLICK! De um problema identificado

de startups do Brasil e tem grande destaque na América

surge

Latina. E estamos ao lado do empreendedor para

garantir

ajudá-lo a competir em condição de igualdade com

o empreendedor transformar essa ideia em startup,

startups internacionais, buscar fundos de investimento

aí mesmo na própria cidade. Queremos que você

globais, acessar mercado em outros países. Nós estamos

possa

aqui para fazer o empreendedor ganhar o mundo e para

ideia ao exit, com acesso a talentos, investimento

o mundo conhecer a inovação made in SP. Let´s grow!

e conexões com clientes na região. O empreendedor

uma

boa

as

crescer

ideia.

Nós

melhores

e

estamos

aqui

oportunidades

desenvolver

sua

empresa,

para
para

da

bactérias

é uma inspiração para formar novos empreendedores

que ajudam a produção agrícola. Somos celeiros das

de startups nas cidades e construir uma comunidade

deep techs,

de outros fundadores – um grande polo local.

morada de cientistas e pesquisadores,

terra de universidades, agências de inovação, institutos
de pesquisa, parques tecnológicos e laboratórios de
ponta. E aqui vem nossa crença: somente com ciência,
inovação e tecnologia aliadas vamos conseguir mudar
o mundo. Temos orgulho de defender a ciência no Brasil.
Trabalhamos para que a pesquisa e o desenvolvimento
consigam gerar produtos para o mercado. A ciência
aplicada ao agro, à saúde, na construção de cidades
inteligentes, nas pequenas empresas, nas nossas vidas.
Por isso, apostamos tanto em programas de base
científica levando recursos, investimento e capacitação
para o setor. Nossa missão é conectar a ciência ao
empreendedorismo para que as soluções criadas em
laboratórios possam florescer e fazer nosso mundo
melhor. Viva a ciência brasileira, viva a ciência paulista!

#5.

PROSPERIDADE
É A CHAVE PARA
O CRESCIMENTO

se desenvolver e se tornar um hub de startups. Por
isso, a descentralização, a capilaridade e a formação
de ecossistema são valores tão fortes para nós.

um empreendedor como poder trabalhar com aquilo
que sempre sonhou. O brilho no olho, a resiliência
e o propósito são características fundamentais nesta
jornada empreendedora. Mas nada disso faz sentido se
não criarmos startups prósperas, sustentáveis a longo
prazo, capazes de gerar recursos próprios para crescer e
contratar bons talentos, para se tornarem competitivas,
inovadoras e longevas. E a prosperidade só vem
quando conseguimos gerar valor real para os clientes,
negócios, impactando milhares de pessoas; e, assim,
causando impacto positivo para o Brasil e para o mundo.
Por isso, fazemos questão de frisar: “Não somos uma
escola de startups”. Mais que ensinar, nós dependemos

SOMOS DO TAMANHO
DE UM PAÍS, MAS NOSSO
SONHO É DO TAMANHO
DO MUNDO

criar uma startup de sucesso e que toda cidade possa

Você sabe que poucas coisas são tão gratificantes para

convertendo grandes problemas em oportunidades de

#4.

Acreditamos que com o apoio certo todos podem

mesmo é do sucesso dos nossos empreendedores.
Estamos comprometidos com o resultado deles e
vamos fazer o que for preciso para atingi-lo junto
com eles. Esse é o maior propósito da nossa atuação.

#7.

NÃO FAZEMOS NADA
SOZINHOS, SOMOS
UMA COMUNIDADE
Com tantos sonhos e tantas ambições será impossível
atingirmos todos os objetivos se estivermos sozinhos
na batalha. E, como bem colocado pelo escritor Ernest
Hemingway – quem está do nosso lado na trincheira

importa mais do que a própria guerra. Se queremos
que São Paulo seja um dos principais hubs de inovação
e startups no mundo, precisamos sonhar com outras
organizações e outros empreendedores do Estado.
Por isso, sempre priorizamos trabalhar em parceria
para oferecer a melhor experiência para nossas
startups. Juntos chegamos a mais cidades e a mais

Somos mais de 40 milhões de habitantes. Temos

startups, além de oferecermos soluções mais robustas

milhares de grandes empresas, centenas de fundos de

e especializadas. Não temos tempo para inventar

investimento e dezenas de universidades e laboratórios
de ponta. Em São Paulo, temos a força do agro, do
mercado financeiro, da saúde, da indústria, da ciência,
da inovação e da criatividade. Também temos desafios
relacionados ao meio ambiente, à saúde, à mobilidade,
ao acesso financeiro, à educação, à formação de

#6.

NÃO EXISTEM
FRONTEIRAS PAERA
INOVAÇÃO

a roda, não queremos ser donos de ecossistemas
e

não

sabemos

Startups,

tudo.

aceleradoras,

fundos, hubs de inovação, governos locais, parques
tecnológicos,

grandes

empresas,

universidades,

associações,

núcleos

incubadoras,
de

inovação

e demais instituições: é hora de somar. Se atuarmos

aqui

A gente nunca sabe quando e onde vai vir o click.

em conjunto, aumentamos nossa força e multiplicamos

é a terra onde esses problemas complexos viram grandes

Você pode estar em uma fazenda em Ribeirão Preto,

os recursos para gerar impacto mais rápido para quem

oportunidades de negócios. Aqui nascem startups com

a quebrada em Paraisópolis ou no Porto de Santos e,

precisa. Vamos juntos?

talentos.

VISÃO DO FUTURO

Mas,

para

um

bom

empreendedor,
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