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Sobre a
HBS ALUMNI ANGELS OF BRAZIL

A HBS Alumni Angels é uma associação 
global, formada por  ex alunos   da Harvard 
Business School com interesse especifico na 
promocao de empreendedorismo e do investi-
mento anjo, que busca aproximar investidores 
de empreendedores.  Composta por ex-alunos 
da Harvard Business School e de outras facul-
dades da Harvard University, possui outras 14 
operações espalhadas pelo mundo, totalizan-
do mais de 1.000 membros. No Brasil, o gru-
po opera desde 2012 e conta hoje com mais 
de 120 membros. Buscando  desenvolver o 

ecossistema empreendedor brasileiro, o grupo  
atua em três frentes: (1) investindo capital fi-
nanceiro e intelectual em empresas nascentes 
com grande potencial de crescimento (“inves-
timento anjo”); (2) oferecendo mentorias aos 
empreendedores, repassando a expertise de 
seus membros em suas mais diversas áreas de 
atuação e contribuindo para a formação e ca-
pacitação; e (3) através de iniciativas educacio-
nais e de pesquisa relacionadas ao ecossistema 
empreendedor.   
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e apoiopatrocínio

Parceiros da pesquisa

Suporte

Apoio no evento de lançamento

Patrocínio

3



agradecimentos

Concepção e Supervisão Geral:
Magnus Varassin Arantes

Liderança da Pesquisa:
Carolina Stocche Barbosa

Equipe Analítica:
Rafael Clemente
Victor Cartein
João Nasseh
Rapahel Gonçalves
Hudson Lima Mendonça

Coleta de Dados e Revisão Bibliográfica:
Taíla Lemos
Kléber Teraoka
Bruno Stefani
Bruno Moreira
Daniel Saad
Rodrigo Baer
Flávio Pripas
Stella Risso

Revisão:
Júlio Vidotti
Gabriela Fonseca

4

O HBS Alumni Angels of Brazil gostaria de agradecer a todos os envolvidos direta e indiretamen-
te na realização da pesquisa e dos eventos de apresentação, incluindo os patrocinadores, apoiado-
res, empresas participantes e demais envolvidos. 

Sem minimizar a importância dos demais, gostaríamos de fornecer especial agradecimento a: 

Edição 1.1 liberada em 28/06/2017 no site 

www.hbsangels.com.br

Reprodução Não Autorizada.



sumário
Sobre a pesquisa 6

Resultados & Análises 11

Contexto
Motivação
Execução
Metodologia

6
7
7
8

Caracterização do espaço amostral
Porquê se relacionar com startups?
Como se relacionar com startups
Barreiras e desafios
Empresas com veículos e investimento financeiro
Empresas mais inovadoras do estudo
Boas práticas

11
12
14
16
17

23
26

Parte 1

Parte 2

conclusões 27Parte 3
Contribuições ao Ecossistema Empreendedor 28

43
Equipe executora 44

bibliografiaParte 5

5

Material coMplementarParte 4 30
Cases de Sucesso
Artigo do Ministro Marcos Pereira
Artigo do Presidente da Finep, Marcos Cintra

30
40
41



Parte 1

SOBRE A PESQUISA
Contexto

Tem sido observado - no Brasil e no mundo 
- que as iniciativas de relacionamento entre 
grandes empresas e startups (“Corporate Ven-
ture” ou “CV”) são, cada vez mais, considera-
das uma importante ferramenta de inovação 
aberta, seja ela de produto, de serviço ou de 
modelo de negócios. 

Neste trabalho, define-se Corporate Venture 
como um esforço corporativo e empreendedor, que 
leva uma organização à criação de novos negócios 
internos ou externos, oriundos de inovações que 
viabilizem a exploração de novos mercados, novos 
produtos ou até mesmo a geração de novas uni-
dades. Para ser considerado Corporate Venture, o 
projeto deve incluir uma atividade nova ao portfó-
lio da organização e apresentar riscos e incertezas 
mais elevados do que sua atividade principal. 

Os investimentos brasileiros em Pesquisa e De-
senvolvimento (“P&D”) ainda estão aquém do ob-
servado em países desenvolvidos, como Estados 
Unidos, Japão e Coréia do Sul. A análise do com-
portamento internacional, também indica que 
acelerar o ritmo de crescimento do investimento 
em inovação dependerá do esforço do setor pri-
vado. Desta forma, pode-se entender Corporate 
Venture como um formato muito assertivo de 
investimento em inovação aberta feito pelo setor 
privado, configurando-se uma excelente oportuni-
dade a ser explorada pelas empresas.

Muitos benefícios podem ser citados sobre 
esta prática para as grandes empresas. Em um 
mundo competitivo e globalizado, a inovação se 
faz crucial para a sobrevivência de uma organi-
zação, mas o equilíbrio entre gestão e inovação a 
partir de determinado tamanho, é bastante com-
plexo. As empresas buscam, então, nas startups, 
uma saída para continuarem inovando de forma 
disruptiva, com a flexibilidade e agilidade que as 
startups permitem, e oferecendo sua muscula-
tura e potencial de escalabilidade. Além disso, o 
CV é uma forma eficaz para criar novos fluxos de 
receita e uma fonte de crescimento organizacio-
nal. As atividades empreendedoras estimulam o 

processo de inovação dos produtos e estimulam 
a empresa a assumir riscos e serem pioneiras, 
tornando-a mais competitiva, ajudando-a, tam-
bém, a superar suas limitações de recursos.

No entanto, a realidade do Corporate Venture 
é bastante dura para as grandes empresas. Isto 
acontece porque há uma aversão natural ao risco 
proeminente à prática, que torna difícil o enga-
jamento dos executivos, dado que a maior parte 
dos investimentos não dá certo. Além disso, a 
decisão do modelo de Corporate Venture a ser 
adotado é bastante complexa, visto que deve le-
var em conta diversas variáveis ainda desconhe-
cidas pelas empresas.

Ainda assim, atualmente, observa-se que a 
média de vida de unidades de CV está aumen-
tando exponencialmente, tanto em indústrias 
com uma longa história de atividade de risco, 
bem como em indústrias que são relativamente 
novas neste jogo. Este fato pode ser a evidência 
mais convincente de que os investimentos na 
área estão encontrando um lugar permanente no 
desenvolvimento das corporações, além de esta-
rem se tornando uma ferramenta importantíssi-
ma de inovação.   

Segundo pesquisa recente do BCG, ao ana-
lisar o cenário internacional de atuação em 
Corporate Venture, nota-se um comportamen-
to diversificado de investimento das grandes 
empresas, que já não mais investem só em seu 
setor de atuação, com exceção de Clean Tech-
nology e Health Care (figura1). Esse comporta-
mento mais uma vez corrobora uma tendência 
de permanência de Corporate Venture como 
prática de inovação das empresas, que deve ser 
vista como estratégica e de grande adesão ao 
direcionamento da empresa.

Encorajados por este cenário e engajados 
no mapeamento destas iniciativas no Brasil, a 
HBS Alumni Angels of Brazil reuniu esforços e 
iniciou uma pesquisa sobre o tema, com o in-
tuito principal de criar uma linguagem comum 
sobre o assunto no país.
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Neste contexto, esta pesquisa teve por moti-
vação dar um passo além do que já se sabe sobre 
Corporate Venture no Brasil. Uma vez que con-
seguimos entender  onde as empresas estão, o 
próximo passo seria descobrir onde querem che-
gar, o que é necessário para tanto e as modifica-
ções a serem implementadas no ambiente para 
suportar este próximo passo. 

A pesquisa apresenta as interações de grandes 
empresas  com startups, retrata modelos utili-
zados e boas práticas e procura fornecer algum 
subsídio para que as empresas convençam-se 
das vantagens de  direcionar mais foco e esforço 
nestas iniciativas e atuem de maneira mais efe-
tiva, alocando melhor seus recursos   e permitin-
do-lhes dar um salto nos seus estágios de desen-
volvimento. Assim sendo, torna-se tangível que  ,  
as próprias empresas, as startups e o mercado  se 
desenvolvam, que o país  avance com um maior 

Motivação

Fonte: Corporate Venture Capital - Avoid the Risk, Miss the Rewards.  
The Boston Consulting Group, 2012.

giro na economia e mais cargos empregatícios e  
estimula-se, portanto, o desenvolvimento cien-
tífico, tecnológico e socioeconômico brasileiro. 

Execução
A execução da pesquisa se iniciou em Outu-

bro de 2015 e levou cerca de 18 meses, desde 
a ideação até a apresentação de resultados. Ao 
longo deste período, sete (7) etapas marcaram 
o processo e foram esquematizadas na figura 
2. 

O início da pesquisa foi marcado por um pro-
cesso de imersão, com duração aproximada de 3 
meses. O primeiro mês (“mês exploratório”), teve 
como objetivo o levantamento e a curadoria de 
bibliografias que pautaram o estudo, bem como 
a leitura e o aprofundamento nestes materiais. O 
mês seguinte, de trocas entre os especialistas in-

Figura

1 Porcentagem total de transações em Corporate Venture por indústria
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2

tegrantes da equipe do projeto, foi marcado por 
discussões, pelo esboço e pela pré-definição da 
metodologia e do framework para a base do estu-
do. No terceiro e último mês do processo, estes 
foram validados em campo, através de algumas 
entrevistas fundamentais com especialistas em 
inovação, nas quais os modelos foram apresen-
tados e checados pela última vez antes do início 
da pesquisa.

Em campo, a pesquisa dividiu-se em duas 
etapas principais. A primeira etapa teve caráter 
qualitativo e de avaliação profunda, com o ob-
jetivo de validar as principais premissas e hipó-
teses adotadas para o estudo. Para tanto, foram 
realizados dois Workshops presenciais, nos quais 
os líderes de inovação das mais diversas empre-
sas foram convidados a se reunir e trocar suas 
experiências e seus aprendizados sobre o assun-
to, em dinâmicas elaboradas de forma a estimu-
lar essa troca. Em paralelo aos workshops, foram 
realizadas entrevistas individuais com mais de 
30 (trinta) destes líderes a fim de colher infor-
mações mais particulares e profundas acerca do 
tema e das empresas especificamente.  

A segunda etapa da pesquisa teve caráter 
quantitativo. O montante de informação le-
vantado na primeira etapa  foi utilizado para 
validar e construir um formulário de questões 
específicas, com objetivos determinados, que 
foi rodado em escala. Foram 95 (noventa e cin-
co) questões, elaboradas em 5 (cinco) blocos. A 
amostra escolhida foi de 280 (duzentos e oiten-
ta) empresas, todas de grande porte e todas re-
feridas no índice das empresas mais inovadoras 
do Brasil do jornal Valor Econômico. Os ques-
tionários foram enviados via e-mail, aplicados à 
distância e, em alguns casos, presencialmente. 

Seu tempo médio de preenchimento foi de uma 
hora e trinta minutos, tendo sido direcionado 
ao responsável pelo relacionamento com star-
tups dentro de cada uma das empresas (que, 
em alguns casos,foi respondido por mais de 
uma pessoa).  

O resultado da pesquisa quantitativa em esca-
la foi analisado individualmente e setorialmen-
te, possibilitando a identificação de tendências, 
arquétipos e padrões, bem como as incidências 
de barreiras reportadas a seguir. Desta forma, o 
desenho da pesquisa quantitativa por grupo de 
questões a serem testadas se fez tão relevante, 
dado que as respostas permitiram uma análise 
conclusiva não somente sobre cada empresa, 
mas principalmente sobre arquétipos identifica-
dos, como será visto adiante.  

Metodologia
A metodologia abordada na pesquisa é inédita 

e foi criada exclusivamente para este trabalho. 
As premissas definidas para a pesquisa basea-
ram-se em duas dimensões principais das prá-
ticas de Corporate Venture: seus objetivos e a 
intensidade de interação com que ocorrem.

Dimensão 1: Objetivos
Identificaram-se quatro objetivos principais 

no relacionamento das corporações com star-
tups:  

1) Inovação: base que norteia todos os obje-
tivos de relacionamento com startups, refere-se 

Etapas de execução da pesquisa
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Dimensão 2: Intensidade de interação
Em relação à intensidade de interação com 

que este relacionamento pode ocorrer, isto é, 
como as startups investidas são conectadas, 
operacionalmente com a empresa investidora, 
foram identificados 4 estágios: Ad Hoc, Ini-
cial, Em Amadurecimento e Maduro. Estes 
estágios variam gradualmente do estágio mais 
inicial, sem estruturação, nem processos defi-

ao esforço das empresas para buscar rápidas e 
novas soluções para problemas, encontrar novos 
produtos, novos mercados, aumentar as vendas e 
os lucros da corporação. É o mecanismo que a or-
ganização utiliza para inovar de forma aberta uti-
lizando os recursos e a agilidade de uma startup 
para conseguir disrupção, dado que sua muscu-
latura e gestão não permitem tanta flexibilidade 
interna.

2) Retorno Financeiro: no que tange ao 
retorno financeiro, o que se espera é um inves-
timento focado exclusivamente em retorno e 
rentabilidade, independente da compatibilidade 
entre os negócios, que não necessariamente visa 
a parte estratégica.

3) Rejuvenescimento da Cultura: a ideia 
de rejuvenescimento da cultura interna da em-
presa surge da necessidade de fazer a empresa 
se tornar mais inovadora e com maior disposição 
de assumir risco, criando uma percepção interna 
das novas tendências de mercado e tecnologias. 
Trabalhar com startups cria uma mentalidade 
mais empreendedora entre os funcionários, que 
são expostos a equipes ágeis, abordagens enxu-
tas e tolerância ao erro.

4) Marketing e Imagem da Marca: ao 
mesmo tempo em que a interação com startups 
rejuvenesce a mentalidade interna da empre-
sa, modifica-se também a percepção externa da 
marca corporativa entre seus clientes, parceiros 
e futuros colaboradores. Isso permite que as cor-
porações reformulem suas marcas corporativas 
e se posicionem como empresas impulsionadas 
pela inovação, contribuindo com os esforços de 
marketing e de imagem de marca.

nidos, até o nível máximo de maturidade, no 
qual os processos são estabelecidos, estáveis 
e integrados à corporação. Esses estágios são 
detalhados a seguir. 

Ad Hoc: estágio caracterizado por projetos 
de inovação que acontecem em algum ponto 
da organização toda, em oposição àqueles que 
são concentrados em uma só área. Esses pro-
jetos, algumas vezes, possuem falta de supor-
te ou de liderança executiva, e ainda contam 
com pouca comunicação dentro da organiza-
ção, resultando muitas vezes em projetos com 
falhas ou desconexos.  

Inicial: é caracterizado por iniciativas pontuais 
que estão sendo estabelecidas, mas programas 
formais ainda não foram estabelecidos. Neste 
estágio, pode haver um novo time ou pessoa res-
ponsável por inovação que, possivelmente, ainda 
conflita com as gerências de projeto e unidades 
de negócio, que competem para saber quem 
possui a inovação. 

Em amadurecimento: neste estágio, o pro-
grama de inovação alcançou um nível de estabi-
lidade , sendo reconhecido e possuindo suporte 
por parte da organização como um todo. Progra-
mas básicos são consistentes e padronizados e 
possuem comunicação com o resto da empresa.

Maduro: neste último estágio, o mais maduro 
entre todos, a organização realmente se torna fo-
cada em inovação. Ela já estabeleceu sistemas e 
programas de inovação eficientes e têm proces-
sos copiáveis para inovação rápida, que podem 
ser repetidos com facilidade. A empresa pode 
buscar projetos rapidamente e ainda eliminá-los 
na mesma velocidade, por motivos racionais. 
Medidas estão estabelecidas e os esforços são 
para entregar valor claro. Do topo para baixo, a 
cultura empresarial baseia-se em buscar inova-
ção, sem medo de falhar. 

A pesquisa visa possibilitar a identificação de 
programas padrões para os diferentes níveis de 
interações acima descritos, cruzando-os com os 
possíveis objetivos que uma organização possa 
ter com estas iniciativas. O resultado é um mapa 
de posicionamento das empresas e a identifica-
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ção de arquétipos facilmente copiáveis.
Desta mesma forma, utilizam-se estes re-

sultados para identificar potenciais gaps e ca-
rências das corporações de cada setor na co-
nexão com o ecossistema empreendedor e com 
o ecossistema aberto de inovação. Através de 
benchmarks entre setores que tenham correla-
ção, identificam-se as potenciais barreiras que 
nos permitem sugerir políticas de incentivo e 
que, se aprofundadas, poderão se desenvolver 
em políticas públicas. 

Espera-se impactar o ecossistema empreen-
dedor oferecendo um plano de ação para as em-

presas que querem consolidar suas atividades de 
Corporate Venture, ou mesmo que desejam ape-
nas iniciá-las. Entendendo suas ambições e os 
recursos dos quais dispõem, as empresas serão 
capazes de traçar caminhos e seguir boas práti-
cas que as conduzirão ao seu objetivo de forma 
mais rápida e objetiva. Em paralelo, foi entendi-
do com essas corporações quais são as carências 
do ecossistema e quais políticas públicas pode-
rão ser formuladas a fim de incentivar essas ati-
vidades e incentivar a construção de startups e o 
desenvolvimento destas e de suas equipes.
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Parte 2

resultados & análises
Caracterização 
do espaço amostral

Dentro do universo de respostas das empre-
sas que se enquadraram no cenário das grandes 
organizações do mercado brasileiro reconhe-
cidamente inovadoras, 64 (sessenta e quatro) 
empresas preencheram completamente o ques-
tionário e serviram como base para este estudo. 

Quanto à presença demográfica das empresas 
em questão, foram estudados dois fatores: ori-
gem do capital e presença internacional. Sendo 
assim, constatou-se que a origem predominante 
do capital é brasileira, com 40 (quarenta) em-
presas provenientes de capital nacional, segui-
do pelas empresas de capital  americano (cinco 
casos), alemão e francês, com duas empresas 
cada. As outras 15 (quinze) empresas possuem, 
cada uma, origens de capital diferentes (figura 
3).

Dentre as empresas brasileiras, 24 (vinte e 
quatro) atuam apenas em território nacional, to-

talizando, portanto, 40 (quarenta) empresas que 
possuem presença internacional (figura 4).

Empresas de 19 (dezenove) diferentes setores 
fizeram parte da análise deste relatório (figura 6). 
Tecnologia foi o setor com maior presença no es-
tudo, representando 25% (vinte e cinco por cento) 
das respostas. Saúde e fármacos, infraestrutura e 
serviços financeiros foram outros setores em des-
taque, cada um representando quase 10% (dez por 
cento) da amostra.

Alemanha Brasil Coreia do Sul
Espanha EUA França
Itália Portugal

Suécia
Suiça

40

5
2

1

Figura

3 Origem do capital

Sim Não

40 24

Figura

4
Presença internacional das empresas 
brasileiras

Até 5 De 5 a 10 De 11 a 20 De 21 a 50 Mais de 50

8
5 57 9

Figura

5
Atuação internacional (em número de 
países)

A amostra é composta tanto por empresas com 
grande expansão internacional, quanto por em-
presas com uma internacionalização mais contida 
(figura 5). A proporção de organização com atua-
ção em mais de 50 (cinquenta) países e menos de 
5 (cinco) países é equivalente.
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Tecnologia

Serviços financeiros

Saúde e farmácias

Infraestrutura

Outros

Químico

Automotivo

Consultoria

Construção civil

Alimentos

16
6
6
6
6

4
3
3
3
3

2
2
2
2

Utilities

Telecomunicações

Bens de consumo

Varejo

A ameaça de disrupção é a forma com que as 
empresas estudadas mais percebem o cenário da 
indústria em que estão inseridas, corresponden-
do a 39% (trinta e nove por cento) das respostas 
(figura 7). Outros 38% (trinta e oito porcento) 
veem sua indústria inserida em um momento 
de retração ou baixo crescimento. Juntas, estas 
duas visões - que caracterizam um cenário de-
safiador - são vistos por 77% (setenta e sete por 
cento) da amostra.  Em contrapartida, um cená-
rio de franca expansão é percebido por apenas 
23% (vinte e três por cento) das organizações.

Figura

6 Setor de atuação

Momento de 
franca expansão

Momento de retração 
ou baixo crescimento

Ameaça de disrupção 
e/ou mudança de 
modelo de negócio

39%
23%

38%

Figura

7 Momento Econômico

Aproximadamente 60% (sessenta por cen-
to) das empresas demonstraram possuir capital 
aberto a investimentos (figura 8).

Capital aberto

Capital fechado

42%
58%

Figura

8 Estrutura de Capital

Entre as respondentes, prevaleceram as em-
presas com faturamento acima de 1 (um) bi-
lhão de reais, das quais cerca de 36% (trinta e 
seis por cento) faturam entre 1 (um) e 5 (cinco) 
bilhões de reais e 33% (trinta e três por cento) 
faturam mais de 5 (cinco) bilhões (figura 9). 

Abaixo de
 R$ 1 bilhão

De R$ 1 bilhão
a R$ 5 bilhões

Acima de 
R$ 5 bilhões

16
23

19

Figura

9 Faturamento Anual

Porquê se relacionar 
com startups?

Em uma primeira análise, identificaram-se 
as reais motivações das empresas participantes 
nesta interação (figura 10). O principal objetivo 
reportado foi estratégico, visando a expansão em 
direção a novos mercados, novas competências 
e novos canais, tendo sido a opção escolhida por 
54 (cinquenta e quatro) empresas. Em segundo 
lugar, encontra-se a resolução de problemas com 
mais rapidez e menos risco, reportado por 36 
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Retornos financeiros atrativos

Resolver problemas de negócios de 
forma mais rápida e com menor risco

Rejuvenecimento da cultura corporativa, criando 
um mindset e técnicas empreendedoras

Projetar a imagem de uma marca inovadora

Não há relacionamento com startups

Ganho de fidelização dos clientes é uma forma  
de oferecer um diferencial competitivo exclusivo

Estratégico, para expandir em direção a novos 
mercados, novas competências ou novos canais

21

54

1

1

28

32

36

(trinta e seis) respondentes. O rejuvenescimen-
to da cultura corporativa foi o terceiro objetivo 
mais apontado.

Figura

10
Objetivos buscados ao se relacionar com 
startups

Considerando-se que o resultado financeiro 
de um investimento é de longo prazo, e o con-
ceito apresentado de Corporate Venture, é ex-
tremamente importante a identificação de que 
as empresas estão se relacionando por objetivos 
estratégicos, buscando a expansão em novos 
mercados ou o alinhamento com estratégias da 
empresa, porque demonstra um certo amadu-
recimento do processo de relacionamento das 
grandes empresas com startups.

Estratégico/expandir para novos mercados

Resolver problemas com 
mais rapidez e menor risco

Outro

Projetar a imagem de uma marca inovadora

Retornos financeiros atrativos

Não se aplica

Rejuvenescimento da cultura corporativa

34
15

1

2
3
4
5

Figura

11
Objetivos prioritários no relacionamento com 
startups

Quando questionadas sobre o objetivo priori-
tário para se relacionarem com startups (figura 
11), evidencia-se o foco estratégico visto ante-
riormente. Neste caso, expansão para novos 
mercados, competências ou canais supera em 
muito o objetivo de retorno financeiro, reiteran-
do a tese de que as empresas estão fazendo Cor-
porate Venture por motivos estratégicos.

Desconsiderando o perfil do investimento, 
dentre as empresas que reportaram buscar o re-
torno financeiro, as empresas em momento de 
retração constituíram o grupo mais representati-
vo  (figura 12). Esse  é um dado bastante interes-
sante, levando em consideração que as empresas 
estariam buscando uma saída para seus momen-
tos de retração através do Corporate Venture, 
ainda que o perfil deste tipo de investimento seja 
de longo prazo e de risco elevado, já que, em sua  
maioria, não são bem sucedidos.

Figura

12
Momento apontado pelas empresas que 
buscam retorno financeiro com CV

Ameaça de 
disrupção e/ou 

modelo de negócio

Momento de 
franca expansão

Momento de 
retração ou baixo 

crescimento

5 6
9

No que tange os gatilhos para o relacionamen-
to com startups, pode ser observado na figura 13 
que os três mais citados são os conhecimentos 
não dominados pelas companhias, o timing de 
surgimento de novas tecnologias e, por último, 
a digitalização.  

Com relação à ameaça de disrupção, as em-
presas a citam como fato relevante, mas ainda 
não de maneira tão importante, evidenciando 
que  ainda não enxergam nas startups uma for-
ça correspondente à concorrência. Entretanto, 
observa-se mundo afora o surgimento de várias 
startups com crescimento exponencial que têm 
transformado as várias indústrias de maneira re-
levante, comprovando que a falta do sentimen-
to de ameaça é, na verdade, uma miopia, que 
pode ser causada pela escassez de maturidade 
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Obrigações de investimento 
por questões de regulação 12

Timing de surgimento de novas tecnologias

Surgimento de múltiplos conhecimentos  
não dominados pela companhia

33

42

Digitalização

Ameaça de disrupção por startups

Alto risco no processo de inovação

Alto custo no processo de inovação 19

20

24

27

do ecossistema de startups no Brasil ou pela po-
sição de comodidade das empresas em um am-
biente razoavelmente protecionista.  

Figura

13
Gatilhos para o início do relacionamento com 
startups

De qualquer forma, independentemente do 
momento da indústria em que a empresa se clas-
sifique, todas enxergam que a disrupção é po-
tencialmente maior “fora de casa” e demonstram 
atentar ao seu exterior no que concerne às novas 
tecnologias e outros conhecimentos (figura 14).

Timing de surgimento 
de novas tecnologias 33

Surgimento de múltiplos 
conhecimentos não 
dominados pela companhia

42

Digitalização 27

Figura

14
Características críticas para iniciar o relacio-
namento com startups

Como se relacionar 
com startups?

A construção do relacionamento entre empre-
sas e startups vem ocorrendo através de diversos 

 tipos de iniciativas, como mostra a figura 15. 

Parcerias (co-desenvolvimento de 
produtos e compra de serviços)

Eventos pontuais 
(Ex: hackathons e hackdays)

Business Support (incubadoras de 
negócios e programas de aceleração)

Compartilhamento de recursos 
(ferramentas e espaços de coworking)

Participação no Wenovate 
e evento com Anprotec

Relacionamento com startups 
está em estruturação

Mentoria, participação em eventos

Aquisições de empresas

Investimento (Corporate Venturing)

47
36

29
29

25
20

1
1
1

Figura

15 Tipos de iniciativa entre empresas e startups

A iniciativa mais popular - citada por 73% 
(setenta e três por cento) das empresas - são as 
parcerias, que englobam o codesenvolvimento 
de produtos e a compra de serviços. Em segui-
da, apontam-se eventos pontuais (56%), como 
hackahthons e hackadays. “Business Support” 
(Apoio a Negócios) e “Compartilhamento de 
recursos” ficaram empatados como a terceira 
iniciativa mais lembrada. Os dados apontam 
que relacionamentos mais estruturados e pro-
fundos entre empresas e startups, como aquisi-
ções e investimentos, ainda são pouco explora-
dos no país. 

Isso mostra que as empresas já estão se rela-
cionando com startups no Brasil, mas ainda de 
maneira conservadora, sem se expor muito ou 
envolver muitos recursos, se privando de riscos. 
Isso demonstra de forma clara que estamos vi-
vendo o primeiro grande ciclo de Corporate Ven- 
ture no Brasil. De qualquer maneira, já vemos 
Aquisições e Investimentos acontecendo de ma-
neira crescente e relevante.

Quanto às áreas responsáveis nas empresas pe 
las iniciativas com startups (figura 16), Inovação 
foi a mais citada (55% dos casos), seguida pelas 
áreas de Estratégia (33%) e Negócios (23%).

Isto corrobora a tese de que Inovação é a raiz 
de Corporate Venture e as áreas de negócio são 
as áreas que sustentam os objetivos estratégicos 
identificados como prioritários, fechando o qua-
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A grande maioria (91%) das empresas que se 
dizem “Maduras” ou “Em Amadurecimento” em 
relação às interações com startups reportaram a 
participação e o engajamento da alta liderança 
em suas iniciativas (figuras 17 e 18).

Dessa forma, empresas “maduras” ou “em 
amadurecimento” em inovação reconhecem que 
é preciso que a alta liderança participe direta-
mente no relacionamento com startups.

No tocante a fontes de financiamento das ini-
ciativas com startups (figura 19), o Capital Pró-
prio foi a fonte de financiamento mencionada por 
80% (oitenta por cento) das empresas, seguido 
por Subvenção ou Programas do Governo, com 
20% (vinte por cento). Empatados em terceiro 
lugar, Incentivos Fiscais para Inovação e Capital 
Privado de Empresas Parceiras aparecem com 
pouco menos de 20% (vinte por cento). 

Logo, as empresas utilizam principalmente o 
capital próprio nas iniciativas com startups. Ape-
sar disso, se compararmos a realidade nacional 
com a de países desenvolvidos, verificamos que 
ainda assim o investimento com capital próprio 
das empresas é insuficiente. O que nos permite 
concluir que o problema não é a origem do di-
nheiro, mas sim o volume de dinheiro investido.

Inovação

Estratégia

Tecnologia

Digital

Marketing

RH

Negócios

35
21

15
12

8
6

5

dro de Corporate no país, que se conecta com o  
quadro mundial.

Figura

16
Áreas responsáveis pelas iniciativas com 
startups dentro das empresas

Inicial

AD HOC

Em amadurecimento 29

Maduro 28

4

3

Figura

17 Grau de maturidade em inovação

Não participam

Participam

552

Figura

18
Participação da alta liderança nas empresas 
“Maduras “ ou “Em Amadurecimento”

Financiamento próprio

Subvenção ou programas do governo

Incentivos fiscais para inovação

Capital privado de empresas parceiras

P&D Aneel

Programas de incubação 
de fundos (FINEP & BNDES)

Relacionamento como cliente (como 
a compra de um serviço ou produto)

Não se aplica

Fundos de capital de risco

51

13

10

10

7

1

1

1

1

Figura

19
Fontes de financiamento mais utilizadas nas 
iniciativas com startups

Observa-se que nas empresas de capital estran-
geiro, a utilização do capital próprio para financiar 
as iniciativas com startups é ainda mais proemi-
nente. Aproximadamente 78% (setenta e oito por 
cento) das empresas brasileiras usam fontes de fi-
nanciamento própria para iniciativas com startups 
(figura 20), ao passo que, nas empresas estrangei- 
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Portanto, segundo a pesquisa, empresas de 
capital estrangeiro utilizam mais o capital pró-
prio para financiar as iniciativas com startups.

Podemos concluir que recursos do governo, 
incluindo programas específicos e subvenções, 
que supostamente são a base de sustentação do 
desenvolvimento de P&D nacional, praticamen-
te não se aplicam ao relacionamento com star-
tups, sendo ainda mais proeminente este fato 
nas empresas estrangeiras. Acreditamos ser ne-
cessário, portanto, uma reflexão e talvez um re-
desenho ou redimensionamento dos programas 
governamentais existentes.  

Com relação à inovação, constatamos que 
empresas com maior grau de maturidade pos-

suem programas de Corporate Venture mais 
estruturados e maior quantidade de iniciativas 
com startups, de tal forma que pode-se concluir 
que processos mais estruturados em inovação 
se traduzem em práticas mais consolidadas de 
Corporate Venture. Como pode-se observar na 
figura 22, 72% (39 de 54) das Empresas Madu-
ras ou Em Amadurecimento tem programas com 
startups perenes. Por sua vez, 57% (4 de 7) das 
Empresas Ad Hoc ou Inicial contam com pro-
gramas perenes.

ras (figura 21), este número é de 87% (oitenta e 
sete por cento).

Financiamento próprio

Subvenção ou programas do governo

Investimento de capital privado 
de empresas parceiras

Incentivos fiscais para inovação

P&D Aneel

Não se aplica

Relacionamento como cliente (como 
a compra de um serviço ou produto)

Programas de incubação 
de fundos (FINEP & BNDES)

Fundos de capital de risco

38
9

7
7

6

1
1

1

1

Figura

20
Fontes de financiamento das empresas 
brasileiras para iniciativas com startups

Financiamento próprio

Subvenção ou programas do governo

Capital privado de empresas parceiras

Incentivos fiscais para inovação

Fundos de capital de risco

13

3

3

3

1

Figura

21
Fontes de financiamento das empresas 
estrangeiras para iniciativas com startups

Maduros ou em amadurecimento

AD HOC ou Inicial

39

4

Figura

22
Empresas com programas com startups bem 
estruturados

Maduros ou em 
amadurecimento

AD HOC ou Inicial

3,12

1,57

Figura

23
Quantidade média de iniciativas realizadas 
com startups

Podemos observar também (figura 23) que 
empresas maduras ou em amadurecimento pos-
suem quase o dobro de iniciativas com startups.

Barreiras e desafios
No que tange as Barreiras Internas das em-

presas em seus relacionamentos com startups 
(figura 24), a gestão de expectativas e as ques-
tões jurídicas foram as mais citadas, lembradas 
em aproximadamente 60% (sessenta por cento) 
e 56% (cinquenta e seis por cento) dos casos, 
respectivamente. Assim, o maior desafio dentro 
das empresas no relacionamento com startups 
consiste no alinhamento de expectativas dos 
executivos quanto ao horizonte de resultados. 
Para transpô-lo, deve-se focar na conscientiza-
ção de que o retorno virá majoritariamente no 
longo prazo. 
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Gestão de expectativas com 
resultados de longo prazo

Questões jurídicas

Engajamento dos executivos

Relacionamento com 
a startup (interação)

Outro

Divergência sobre 
Propriedade Intelectual 
das startups

Taxas pequenas de sucesso

40

36

31

22

19

13

8

Por outro lado, segundo o estudo, os princi-
pais desafios externos - isto é, relacionados ao 
ecossistema de startups (figura 25) – foram a 
“pouca disponibilidade de startups interessantes 
com qualidade” (31%) e o “Ambiente regulatório 
pouco propício a criação de parcerias” (26%).

Dessa forma, a pesquisa confirma a percepção 
de que faltam startups interessantes e com qua-
lidade  para as empresas no mercado nacional.

Das empresas que apontaram o Ambiente Re-
gulatório como barreira ao relacionamento com 
startups (figura 26), apenas 19% (dezenove por 
cento) já fizeram aquisição de alguma startup. 
No grupo oposto (de empresas que não aponta-
ram o ambiente regulatório como barreira, figura 
27), 42% (quarenta e dois por cento) já fizeram 
aquisição(ões).

Figura

24
Barreiras internas ao relacionamento com 
startups

Pouca disp. de startups 
interessantes com qualidade

Ambiente legal/regulatório pouco 
propício a criação de parcerias

Poucos mecanismos para 
achar startups para cooperar

Pouca disp. de recursos públicos

Outro

Pouca infraestrutura disponível para 
stratups desenvolverem seus negócios

37
31

20
18

11
4

Figura

25
Desafios relacionados ao ecossistema de 
startups

Participação Wenovate 
e evento com Anprotec

Mentoria, participação em eventos

Aquisições de empresas 6
1
1

24
17

13

12
12

Parcerias (co-desenvolvimento 
de produtos e compra de serviços)
Eventos pontuais 
(Ex: hackthons e hackdays)
Business Support (incubadoras de 
negócios e programas de aceleração)

Investimento (Corporate Venturing)

Compartilhamento de recursos 
(ferramentas e espaços de coworking)

Figura

26
Iniciativas realizadas por empresas que consi-
deram o ambiente regulatório um desafio

Relacionamento com startups 
está em estruturação

Investimento (Corporate Venturing)

23

19

17

14

16

13

1

Parcerias (co-desenvolvimento 
de produtos e compra de serviços)

Eventos pontuais 
(Ex: hackthons e hackdays)

Compartilhamento de recursos 
(ferramentas e espaços de coworking)

Business Support (incubadoras de 
negócios e programas de aceleração)

Aquisições de empresas

Figura

27
Iniciativas realizadas por empresas que não 
consideram o ambiente regulatório um desafio

Empresas com veículos 
e investimento financeiro

Numa visão detalhada, é de extrema impor-
tância a análise das atividades de empresas que 
já possuem uma aceleradora ou fundo de Cor-
porate Venture Capital em operação, a fim de 
trazer uma visão de como estão sendo desenvol-
vidos esses tipos mais complexos de iniciativa.

Logo, muitas empresas consideram que o am-
biente regulatório brasileiro, por ser inseguro e 
pouco propício a parcerias com startups, é uma 
das razões que prejudicam a aquisição de star-
tups por parte das empresas.
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Ainda analisando o direcionamento dado a 
iniciativas como aceleradoras e fundos de Cor-
porate Venture Capital, observa-se que 68% 
(sessenta e oito por cento) das empresas inves-
tidoras investem somente nos setores em que 
já atuam (figura 29). Somado a isso, 12% (doze 
por cento) afirmam investir em setores que já 
atuam e também em outros setores. Esse di-
recionamento majoritário a investimentos em 
seu próprio setor de atuação sugere a busca de 
aproveitamento de expertise acumulada nessas 
áreas e ou a pouca propensão em arriscar-se 
fora do ambiente conhecido.

Em relação aos estágios das startups investi-
das e pretendidas pelas grandes empresas (fi-
gura 30), os estágios de tração e escala foram 
foram apontados por 54% (cinquenta e quatro 
por cento) e 50% (cinquenta por cento), res-
pectivamente. Isso representa uma visão de mi-
tigação de riscos ao investir em negócios que 
já estão em operação, com modelos de negócio 
validados no mercado. Vale ressaltar que uma 
opção de estágio anterior, a “Organização do 
negócio” também foi amplamente selecionada 
(50% das empresas desse grupo).

Quando analisados os objetivos ao se investir 
em startups (figura 28), 88% (oitenta e oito por 
cento) desse grupo de empresas afirmam ter 
objetivos estratégicos (acessar novos mercados, 
dominar novas tecnologias, desenvolver outros 
modelos de negócio, etc). Esse dado demonstra 
uma nova visão de Corporate Venture, contras-
tando com a visão tradicional que se direcionava 
prioritariamente para a obtenção de objetivos fi-
nanceiros. 

Financeiro (venda futura 
de participação nas 

startups, fluxo de caixa, 
entre outros)

Estratégia (acessar novos 
mercados, dominar novas 
tecnologias, entre outros)

88%

12%

Figura

28 Objetivo de se investir em startups

Nos mesmos que 
atuamos atualmente

Nos mesmos 
que atuamos

 atualmente e outros

Outros

68%

12%

20%

Figura

29 Setores de investimento

Tração 14
Organização do negócio 13
Escala 13
MVP

Protótipo/piloto

8

7

Ideia

Validação da ideia 5

5

Figura

30
Estágio das startups visadas pelas grandes 
empresas

Analisando o tempo em que as empresas fi-
caram ou esperam ficar investidas nas startups 
(figura 31), 44% (quarenta e quatro por cento) 
delas apontam ficar de 3 (três) a 6 (seis) anos em 
cada investimento, sendo que 26% (vinte e seis 
por cento) afirma não pensar em desinvestimen-
to, comprovando a visão de médio a longo pra-
zo dessas iniciativas. Adicionalmente, o fato de 
mais de um quarto das empresas respondentes 
indicarem que não pensam no desinvestimen-
to pode ter outros significados não investigados 
nesta pesquisa, além do retorno de longo prazo.

Quanto ao aporte médio por startup (figura 
32), os montantes apontados são bastante signi-
ficativos, dado que 27% (vinte e sete por cento) 
apontam investimentos de 100 (cem) mil a 500 
(quinhentos) mil reais, enquanto 23% (vinte e 
três por cento) apontam aportes médios de 2 
(dois) a 10 (dez) milhões de reais por startup. 
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Em contrapartida, preferencialmente, as em-
presas buscam “equity” médio por startup (figura 
33) na faixa de 10% (dez por cento) a 29% (vinte 
e nove por cento). Essa faixa de percentual su-
gere que as empresas estão optando por partici-
pações minoritárias relevantes e pela construção 
de um portfólio de startups, em uma visão dis-
tinta da antiga prática de controle e mais alinha-
da com a diversificação de risco.

De 100 mil 
a 500 mil

Acima de 
10 milhões

Apenas aporte não 
financeiro (equipe, 

marketing, etc)

Menos de 100 mil

De 2 milhões a 10 milhões

De 500 mil 
a 2 milhões

27%

23%

14%
14%

13%

9%

Figura

32 Valor do aporte

De 3 a 6 anos

Menos de 1 ano

De 1 a 2 anos

Mais de 10 anos

De 7 a 10 anos

Ilimitado (não pensa 
em desinvestimento)

44%
13%

9%

26% 4%

Figura

31 Tempo médio de investimento

Figura

33 Equity desejado

Menos de 10% De 10% a 29% De 30% a 50% Mais de 50% 
(controladora)

4
9

43

Figura

34 Índice de terceirização

58%

42%
Terceirizam uma 
ou mais partes 
do ciclo

Não terceirizam, 
todo ciclo é feito

internamente

Prospecção de investimentos

Análise de investimentos

Acompanhamento 
de startups investidas

Prospecção de saídas

Análise de saída

7

6

5

5

3

Figura

35 Etapas terceirizadas

Em relação à gestão de todo o ciclo de inves-
timento, desde a prospecção de oportunidades 
até a análise de possíveis saídas dos investimen-
tos, buscou-se identificar o nível de terceirização 
dessas atividades (figura 34). 

A opção de realização de todo o ciclo interna-
mente, não terceirizando atividade alguma, foi 
selecionada por 58% (cinquenta e oito por cen-
to) das empresas, o que reforça o caráter estraté-
gico dado a esse tipo de iniciativa. 

Dentre o grupo que afirma terceirizar pelo me-
nos uma atividade, observa-se que as atividades 
mais terceirizadas estão no início do ciclo de in-
vestimento (figura 35): a prospecção de inves-
timentos (apontada por 64% das empresas) e a 
análise de investimentos (54%). 
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No que tange o tipo de interação entre gran-

des empresas e startups, é possível observar (fi-
gura 37) que as principais interações se dão atra-
vés de compartilhamento de espaço/ co-working 
(54%), acesso à informação (65%) e, principal-
mente, de cooperação entre equipes (72%).

Quanto à prospecção de startups, vê-se (fi-
gura 38) que a proatividade é essencial para as 
grandes empresas. Opções como prospecção ati-
va (desk research, visita às universidades, etc.) 
– selecionada por 73% (setenta e três por cento) 
das empresas –, realização de eventos próprios 
– selecionada por 62% (sessenta e dois por cen-
to) das empresas – e participação em eventos 
de parceiros (demo day, congressos de startups, 
etc), são as mais apontadas.

Unidade de Pesquisa

RH

Gerência de CV

Inovação

Unidade de negócio do produto

Outras unidades de negócio

19

14

13

11

Administrativo/Financeiro 9
Marketing 10

1

5

Figura

36 Áreas de interação com startups

Integração de sistemas

Relações comerciais

Processos administrativos 8

Canais de vendas 11

Canais de distribuição 8

Marketing 12

Coworking 14

Acesso à informação

Cooperação entre equipes 19

17

1

1

Figura

37 Formas de interação com startups

Prospecção ativa (desk 
research, visita a universidade 
e institutos de...)

Participação em eventos de 
outras instituições (demoday, 
congresso de...)

Portal na internet 
para inscrições de startups

Divulgação em mídia especializada 
(blogs, redes sociais, etc)

Rede olheira/finders

Advisors

Realização de eventos próprios

7

7

10

13

15

19

16

Figura

38 Prospecção de startups

Também foram analisadas as áreas das gran-
des empresas que interagem com as startups 
investidas (figura 36). Vê-se o predomínio das 
áreas de Inovação (73%), Unidade de Negócio 
relacionado ao produto (50%) e uma área es-
pecífica para Corporate Venture: Gerência de 
Corporate Venture (54%). 

Foram analisados também os critérios para se-
leção de startups (figura 39). Dentre as opções 
mais selecionadas, é importante destacar a im-
portância dada a critérios de cunho estratégico, 
como análise de equipe (em 77% das respostas), 
modelo de negócio e tração (em 77% das res-
postas), integração com o negócio principal (em 
73% das respostas) e proposta de valor (em 73% 
das respostas).

Em relação ao acompanhamento do desenvol-
vimento das startups investidas (figura 40), há o 
predomínio de métricas financeiras como índice 
de crescimento (em 54% das respostas), fatura-
mento (em 46% das respostas) e rentabilidade/ 
margem (em 42% das respostas).
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Quanto às estruturas de investimento (figura 
41), a maior parte das organizações realiza in-
vestimentos através do próprio CNPJ (42% das 
respostas). Outra opção bastante apontada é a 
de investimento através de um fundo de investi-
mento/aceleradora (33% das respostas).

Foram analisadas também as estruturas de 
gestão e de tomada decisão em relação à ace-
leradora ou ao fundo de Corporate Venture Ca-
pital (figura 42). Quando analisado a que nível 
hierárquico essa estrutura de Corporate Venture 
está subordinada, vê-se a predominância da alta 
administração como o CEO (29% das respostas) 
e o Conselho de Administração (21%), além da 
Diretoria de Inovação (25%).

TIR e VPL

Integração com 
o negócio principal

Modelo de negócio e tração

Equipe

Proposta de valor

Aderência à estratégia da 
iniciativa de Corporate Venture

20

20

19

19

10

13

Figura

39 Critérios de seleção de startups

Índice de crescimento

Rentabilidade/Margem

Qualificação de Leads

Taxa de rejeição (churn)

Custo de aquisição de clientes

Lifetime Value

Faturamento

6

6

7

10

11

14
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Figura

40 Métricas de acompanhamento

Investe através 
do próprio CNPJ

Investe através 
de um fundo de 
investimento (CMV)/
Aceleradora

Investe através 
de uma empresa 
de participações 
vinculadas ao Grupo

33%
42%

25%
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41 Meios de investimento

Diretoria de Inovação

CEO

Gerência de Inovação

Outros 2

3

Diretoria Financeira 1

6

Conselho de Administração 5

7

Figura

42 Estruturas de gestão

Quanto à tomada de decisão de investimen-
tos (figura 43), a palavra final está sujeita pre-
dominantemente à alta direção: ao CEO, em 
38% (trinta e oito por cento) das respostas, e ao 
Conselho de Administração, em 33% (trinta e 
três por cento) das respostas. Como dados an-
teriores, esses reforçam o tom estratégico a que 
essas iniciativas estão submetidas.

A uma Diretoria 
Financeira ou similar

A uma Diretoria 
Inovação ou similar

Ao CEO

Outros

Ao Conselho de 
Administração

33%

12%
4% 13%

38%

Figura

43 Estruturas de tomada de decisão
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Alguns dados específicos em relação aos con-
tratos de investimentos também foram obser-
vados durante a pesquisa (figura 44). Em rela-
ção às cláusulas mais utilizadas por parte desse 
grupo de empresas, ao investir em startups, se 
observa predominância no uso de cláusulas de 
Direitos de Preferência (em 69% das respostas) 
e Direitos de Exclusividade (35%), o que sugere 
busca por vantagem competitiva.

Ainda, são observadas cláusulas clássicas 
como Tag Along (em 39% das respostas) e Drag 
Along (35%).

Observa-se também (figura 45) que a maioria 
das empresas opta por realizar investimentos por 
conta própria (39% das respostas). É possível ver 
que, daquelas que apontam coinvestimentos, há 
predomínio de parceiros da área financeira.

Direitos de Preferência

Tag along 10
Drag along 9
Direitos de Exclusividade 9

18

Não-concorrência 8

Obrigação de recompra

Indicação para a Diretoria

1

5

Poison Pills 0

Acesso a informação 7

Indicação para 
o Conselho de Adminis-
tração 

7
Anti-diluição 7

Figura

44 Contratos de investimento

Governamentais 4

De outro setor 3

Concorrentes 1

Parceiros do meu setor 
de atuação 5

Financeiros

Não possui 10

9

Figura

45 Parcerias ou autonomias para investimento

Em relação à equipe focada em Corporate 
Venture nas empresas (figura 46), se vê um perfil 
bastante enxuto, com contingente em sua maio-
ria de 1 a 4 pessoas (74% das respostas).

74%
16%

10%

1 a 4

5 a 10

Mais de 10

Figura

46
Equipe de Corporate Venture: número de 
pessoas no time

Ainda, em eventuais terceirizações de algumas 
atividades (figura 47), busca-se prioritariamente 
nos contratados o perfil de especialista em em-
preendedorismo e inovação (42% das respostas), 
o que vai de acordo com o teor estratégico dado 
ao Corporate Venture por essas empresas.

Em 
empreendedorismo/

inovação

Em gestão/
processos

Do meu setor 
de atuação

Financeiros/
Venture Capital

11

5 6

1

Figura

47 Perfil dos terceirizados buscados
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Empresas mais 
inovadoras do estudo

A fim de extrair as melhores práticas adotadas 
pelas empresas mais maduras em seu relaciona-
mento com startups (aqui  tratadas por  “empre-
sas mais inovadoras”), buscou-se primeiramente 
identificá-las. Construiu-se um “ranking” destas 
empresas utilizando-se dois métodos diferentes, 
que são explicados na sequência e que corro-
boraram-se, visto que apresentaram resultados 
muito pouco divergentes entre si. Em ambos os 
métodos, a “taxa de sucesso” de uma empresa 
foi a pontuação final que permitiu seu posicio-
namento no ranking. Uma vez identificadas as 
empresas mais inovadoras, o cruzamento de suas 
respostas permitiu a visualização de suas práti-
cas e atributos comuns, possivelmente respon-
sáveis pelo sucesso de suas iniciativas.

Método 1
O primeiro método criado contemplou as 

três dimensões do relacionamento de gran-
des empresas com startups: seus objetivos, 
os programas utilizados e a intensidade com 
que acontecem. Em um primeiro momento, 
avaliou-se a aderência das iniciativas utiliza-
das nas interações com os objetivos almejados 
pela empresa. Em seguida, este indicador de 
aderência foi potencializado pela intensidade 
com que estas interações acontecem, de for-
ma a incluir a frequência deste relacionamen-
to na taxa de sucesso final.

Para esta metodologia, teve-se como base o 
estudo desenvolvido pela NESTA, organização 
inglesa sem fins lucrativos cujo objetivo é au-
mentar a capacidade de inovação do Reino Uni-
do. Em seu estudo, a NESTA cruza as iniciativas 
realizadas pelas corporações com seus objetivos 
de relacionamento com startups, atribuindo no-
tas de 1 a 3 de acordo com a eficiência da ini-
ciativa em relação ao seu retorno. As notas são 
observadas na tabela 1 e serão rotuladas “taxa de 

aderência”. A iniciativa recebeu a nota máxima 
(3) quando apresentou-se como uma maneira 
eficiente de trazer resultados coerentes com os 
objetivos. A empresa que tem por objetivo, por 
exemplo, renovar a cultura corporativa para in-
centivar uma mentalidade empreendedora, terá 
melhores resultados se realizar eventos pontu-
ais e programas de aceleração e/ou incubação. 
Em contrapartida, os investimentos em startups 
contribuem pouco para este fim.

Em um segundo momento, identificou-se a 
intensidade com que as empresas realizam suas 
iniciativas. O questionário quantitativo abordou 
esta intensidade por meio de três questões:

• Como você classifica o grau 
de maturidade da sua organização 
no tema inovação?

• Quais os objetivos sua empresa busca 
ao se relacionar com startups? 

• Tomando como base o histórico do 
relacionamento entre sua empresa com 
startups, marque todas as iniciativas 
que já foram realizadas 

Com estas respostas, as empresas foram clas-
sificadas nas 4 diferentes intensidades de relacio-
namento (abordadas em detalhe no início deste 
estudo): ad hoc, inicial, em amadurecimento e ma-
duro. A cada um destes níveis de interação, tam-
bém atribuiu-se uma nota, como mostra a tabela 2.

Dado que as empresas podiam selecionar múl-
tiplos objetivos e múltiplos programas e toman-
do por base suas respectivas taxas de aderência 
(tabela 1), a nota final da taxa de sucesso foi 
dada pela somatória das maiores taxas de ade-
rência de cada programa (considerando-se cada 
objetivo assinalado), multiplicadas pela nota da 
intensidade de interação.
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Taxa de aderência dos programas pelos objetivos

Fo
nte

: N
es

ta

Tabela

1

Eventos pontuais:  
hacktowns, workshops, etc

Cultura: renovar a cultura 
corporativa para incentivar 

uma mentalidade 
empreendedora

3 3 2 1 1

2 3 1 1 1

3 3 2 2 2

2 2 3 2 2

1 1 2 3 3

2 1 3 3 3

Marketing: inovar 
grandes marcas para 

atrair clientes, parceiros 
e talentos

Testar e aprender: 
solucionar problemas 

mais rapidamente 
e diminuir os riscos

Estratégia: expandir 
mercados acessando 

novas capacidades 
ou canais

Financeiro: aumentar 
retorno do negócio a 

partir de novos negócios

Compartilhar recursos: 
ferramentas livres,
espaços de coworking

PR
OG

RA
MA

S

OBJETIVOS

Suporte de Negócio: 
aceleradoras, incubadoras

Parcerias: desenvolvimento 
colaborativo do produto

Investimentos: 
Corporate Venturing

Aquisições: acqui-hire 
e comprando startups

INTENSIDADE DE RELACIONAMENTO PONTUAÇÃO

1Ad Hoc

3Em amadurecimento

2Inicial

4Maduro

Notas por intensidade de relacionamento
Tabela

2

Para ilustrar o método, tomemos por exemplo 
a empresa X, que citou todos os objetivos (cul-
tura, marketing, testar e aprender, estratégia e 
financeiro) e duas iniciativas de relacionamento 
(suporte de negócio e parcerias). A taxa de ade-
rência máxima obtida pelo programa Suporte de 
Negócio em relação a todos os objetivos citados, 
é 3 (tabela 1), assim como para Parcerias. Desta 
forma, a somatória das maiores taxas de aderên-
cia por programas é 6. A empresa X foi classifica-
da como uma empresa em amadurecimento, de 
acordo com as questões respondidas no questio-
nário. A pontuação referente a essa intensidade 
é 3. Logo, a taxa de sucesso da empresa X é igual 
a 18 (= 3 x 6).

EMPRESA TAXA DE SUCESSO

Empresa A 72

Empresa E 64

Empresa I 51

Empresa C 72

Empresa G 56

Empresa K 45

Empresa B 72

Empresa F 60

Empresa J 48

Empresa D 72

Empresa H 54

Empresa L 44

Empresa M 44

Empresa N 36

Empresa O 36

Ranking final segundo o método 1
Tabela

3

O ranking das 15 empresas mais maduras e 
experientes no relacionamento com startups ob-
tido com este método está representado na tabe-
la 3. Embora sejam todos casos reais, os nomes 
das empresas foram preservados.
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Método 2
A segunda metodologia desenvolvida baseou-se 

em apenas duas dimensões: os programas desen-
volvidos e a intensidade de relacionamento. 

Cada programa foi avaliado, recebendo notas 
de 0,5 a 3, de acordo com o grau de complexida-
de e de maturidade necessário para sua implan-
tação. As notas atribuídas a cada programa são 
retratadas na tabela 4. 

Por outro lado, a intensidade de relacionamento 
com a qual uma corporação foi classificada rece-
beu pontuações que partiram de 0,5 (iniciativas 
pontuais) a 2 (iniciativas maduras). Estas pontua-
ções são retratadas na tabela 5.

INTENSIDADE

CLASSIFICAÇÃO DE INTENSIDADE DE RELACIONAMENTO

PESO

Ad Hoc 0,5

Em amadurecimento 1,5

Inicial 1

Maduro 2

Pontuação por intensidade de relacionamento
Tabela

5

Neste método, a taxa de sucesso de uma em-
presa consistiu na somatória de todas as notas dos 
programas multiplicadas pela intensidade de rela-

PROGRAMA

NOTAS DAS INICIATIVAS / PROGRAMAS DESENVOLVIDOS

NOTA DO PROGRAMA

Eventos pontuais 0,5

Investimento 2,5

Mentoria, participação em eventos 2

Business Support 1,5

Relacionamento com startups está em estruturação 2

Compartilhamento de recursos 1

Aquisições 3

Parcerias 2

Participação no Wenovate e envento com Anprotec 1,5

Notas atribuídas por programa
Tabela

4

cionamento que classifica a empresa.
Para tangibilizar-se tal método, tomemos por 

exemplo a empresa Y, que possui investimentos 
e parcerias com startups, além de programas de 
aceleração (“Business Support”) e iniciativas de 
compartilhamento de recursos. De acordo com a 
tabela 4, as respectivas notas destes programas são 
2,5, 2,0, 1,5 e 1,0, cuja soma é 7. A empresa Y foi 
classificada como Madura, intensidade cuja nota é 
2. Assim sendo, a taxa de sucesso da empresa Y foi 
de 14 pontos (=7x2).

O ranking final obtido com as 15 (quinze) em-
presas que apresentaram as maiores taxas de su-
cesso calculadas por este segundo método é retra-
tado na tabela a seguir (tabela 6).

EMPRESA NOTA FINAL

Empresa A 21,00

Empresa E 21,00

Empresa G 15,00

Empresa C 21,00

Empresa H 15,75

Empresa P 15,00

Empresa B 21,00

Empresa L 16,00

Empresa O 15,00

Empresa D 21,00

Empresa I 15,75

Empresa F 15,00

Empresa K

Empresa J

Empresa M

15,00

13,50

13,50

Ranking das 15 empresas mais 
inovadoras obtido pelo método 2

Tabela

6

Pode-se observar que um método corrobora o 
outro uma vez que, comparando-se os dois rankin-
gs obtidos (tabelas 3 e 6), apenas duas empresas 
diferiram entre as 15 (quinze) representadas.
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Boas práticas
Sabe-se que a implantação bem-sucedida de 

uma iniciativa de Corporate Venture depen-
de de inúmeras variáveis, internas e externas 
à corporação. Analisando-se o perfil das em-
presas mais inovadoras, extraiu-se 4 atributos 
comuns destas empresas que, em uma análise 
mais simplista, podem ser considerados como 
fatores parcialmente responsáveis pelo sucesso 
das iniciativas e possíveis de serem replicados 
(em alguns casos): 

• O engajamento é top-down: em 90% 
(noventa por cento) destas empresas, a 
alta liderança é engajada e se envolve nas 
iniciativas com startups;

• O setor influencia: 80% (oitenta por 
cento) destas empresas são de setores que se 
preocupam e possuem histórico de iniciativas 
com startups;

• Visam a diversificação: 80% (oitenta 
por cento) delas possuem como objetivo 
prioritário entrar em mercados novos e 
estratégicos;

• São maduras: 88% (oitenta e oito por 
cento) das empresas respondentes já possui 
ou está estruturando uma aceleradora ou 
fundo de Venture Capital;

• Apenas 26% (vinte e seis por cento) dessas 
empresas veem suas indústrias atravessando 
um momento de retração ou baixo 
crescimento;

• 60% (sessenta por cento) dos programas 
de CV evoluíram através de um processo 
estruturado de planejamento estratégico e 
inovação.
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Parte 3

conclusões
Os resultados gerais da pesquisa deixam cla-

ro que boa parte (87%) das empresas analisadas 
possuem algum tipo de programa ou projeto de 
interação com startups, sendo  alguns (44%) pe-
renes, estruturados e alinhados com os objetivos 
estratégicos da empresa, enquanto outros (56%) 
ocorrem de forma mais tímida e pontual. Obser-
vou-se que as empresas com cultura de inovação 
já estruturada operam com mais sucesso suas ini-
ciativas de relacionamento com startups,  que cor-
respondem, em média, a três a quatro diferentes 
programas repetidos continuamente. Por sua vez, 
as empresas que estão iniciando apresentam, em 
média, dois programas de relacionamento com 
startups, dos quais um terço não possui nenhum 
alinhamento com qualquer estratégia.  Conclui-
-se que, independentemente do número de ini-
ciativas ou programas, o fator preponderante de 
seu sucesso e continuidade é seu alinhamento 
com os objetivos estratégicos da companhia e a 
sua repetitividade.  

As empresas que possuem programas esta-
belecidos utilizam-se das relações com startups 
prioritariamente para cumprir seus objetivos es-
tratégicos e para adentrar em novos mercados. 
Retorno financeiro, embora sempre desejado, não 
é visto como uma prioridade para as companhias. 
O maior contraste neste sentido surgiu da análi-
se de empresas que se encontram em momento 
de retração econômica e que possuem programas 
de relacionamento com startups. Estas empre-
sas destacaram o objetivo de retorno financeiro 
em um curto espaço de tempo, o que pode ser 
compreensível por seu momento econômico, mas 
contrasta totalmente com o caráter de longo prazo 
do investimento, bem como se opõe aos objetivos 
estratégicos apresentados pelas demais empresas 
em melhores condições econômicas. 

Identificou-se que as grandes empresas apre-
sentam preocupações quanto à quantidade de 
inovações vindas de fora da empresa, mas não se 
sentem ameaçadas pelas startups. Não é possí-
vel afirmar se esta é uma característica brasilei-

ra, por conta de um ambiente de mercado mais 
fechado e protecionista (onde, historicamente, 
as grandes empresas não se sentem muito amea-
çadas) ou se este fato se dá pela ausência de 
contato com startups inovadoras e disruptivas 
que, em sua quase totalidade, são desenvolvidas 
em outros países  e acabam chegando ao Brasil  
já estruturadas como multinacionais. As princi-
pais motivações das grandes empresas para ini-
ciarem o relacionamento com startups incluem: 
a busca por diferentes conhecimentos não domi-
nados pela organização, o timing de surgimento 
de novas tecnologias e os processos de digitali-
zação dos mercados onde atuam.  Na pesquisa, 
observou-se que as empresas com programas 
estabelecidos procuram, em sua maioria, efe-
tuar investimentos em seus próprios setores de 
atuação, buscando novos mercados ou o domí-
nio de novas tecnologias complementares à sua 
atuação. Neste tocante, identifica-se uma dife-
rença entre os mercados mais maduros, onde as 
grandes corporações investem em outros setores 
e na diversificação de portfólios. 

Em grande parte, as empresas pesquisadas 
procuram investir em startups mais maduras, nos 
estágios de tração ou escalabilidade. Entretan-
to, a maioria afirmou ter grande dificuldade em 
encontrar startups interessantes e nos estágios 
de desenvolvimento desejados.  Esta informação 
corrobora a ideia de que o mercado brasileiro de 
startups é composto majoritariamente por star-
tups pouco desenvolvidas. Assim, configuramos 
um quadro bastante incongruente e problemá-
tico de evolução, composto por um país cujo  
investimento em Pesquisa e Desenvolvimento 
é abaixo da média (totalizando 1,16% do PIB), 
um ecossistema empreendedor pouco desenvol-
vido, com predominância de startups imaturas 
e, finalmente, grandes corporações à procura 
de startups em estágio avançado de desenvolvi-
mento para investirem (raramente encontradas). 
Este cenário é esquematizado na figura 48. 

Considerando que as iniciativas de Corpora-
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te Venture conseguem apoiar as startups em di-
versos itens além dos recursos financeiros (tais 
como acesso a mercados e canais de distribui-
ção, suporte no desenvolvimento ou aprimora-
mento dos seus produtos, recursos humanos 
entre outros), concluímos que esta discrepân-
cia pode apresentar-se como uma oportunidade 
para o desenvolvimento de relacionamentos em 
estágios anteriores como validação de ideias e 
desenvolvimento de protótipos ou MVP´s (Mi-
nimal Viable Products, em português Mínimo 
Produto Viável). É das empresas estabelecidas a 
grande oportunidade de suprir a lacuna  existen-
te  no mercado e de aportar capital intelectual 
e recursos para catalisar o desenvolvimento das 
startups, revertendo a situação de maneira posi-
tiva, com potencial de impacto muito relevante 
para o ecossistema e o país. No entanto, é preci-
so que estas empresas estejam dispostas a correr 
o risco necessário para investir cedo e dividir os 
desafios atuando ativamente no desenvolvimen-
to das startups e não apenas comprando proble-
mas solucionados. 
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pectos jurídicos e regulatórios especificamente 
do país. 

Internamente, a ausência de engajamento da 
alta direção se apresenta como principal fator, 
seguido do desalinhamento de expectativas em 
relação ao tempo de permanência no investi-
mento. A maioria das empresas espera sair do 
investimento num período entre três e seis anos, 
o que é inconsistente com a realidade de lon-
go prazo do desenvolvimento e maturação das 
startups. Entretanto, um quarto dos envolvidos 
apresentou disponibilidade em permanecer no 
negócio indefinidamente, caso a empresa esteja 
alinhada com seus objetivos.   Pode-se afirmar 
com segurança que empresas com alto grau de 
engajamento da alta direção e com horizontes 
de investimento de longo prazo conseguem es-
truturar as melhores relações com startups. . 

Da análise do ambiente nacional compreende-
-se que o investimento em Pesquisa e Desenvol-
vimento (P&D) no Brasil é menos da metade da 
média da OCDE (Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico), e os recursos 
aplicados são oriundos prioritariamente do se-
tor público, enquanto nos países desenvolvidos 
estes originam-se majoritariamente do setor pri-
vado. Por outro lado, identificamos na pesquisa 
que, 80% dos montantes aplicados pelas grandes 
empresas nos relacionamentos com startups são 
recursos próprios, sendo subsídios e incentivos 
pouco utilizados.  Adicionalmente, identificou-se 
que a maior parte dos recursos governamentais de 
P&D não incluem recursos de apoio a startups e, 
quando incluem, são pouco utilizados.   

Contribuição para o
ecossistema empreendedor

Entende-se que, do desenvolvimento meto-
dológico validado por nossa pesquisa de cam-
po, é possível apresentar uma estratificação da 
realidade do mercado e um mapa de aplicação 
(roadmap) de programas de relacionamento 
com startups em função dos objetivos estra-
tégicos das empresas. Isto foi esquematizado 
no quadro da figura 49. O quadro indica quão 
aderente estrategicamente é a adoção de um 
programa dado um objetivo, de acordo com os 
métodos desenvolvidos anteriormente. Desta 
forma, as setas verdes ou positivas, indicam os 

Pouco investimento 
em ideia/validação

Falta de startup
com qualidade

Baixa disponibilidade 
de empresas no estágio 

tração/escala

Baixo investimentos em 
empresas no estágio 

tração/escala

Ciclo vicioso que reduz 
o investimento em cv

Identificamos barreiras internas e externas ao 
relacionamento de grandes empresas com star-
tups. Como barreira externa, o item mais recor-
rente nas respostas compreendeu  os aspectos 
jurídicos e regulatórios, sendo que, para empre-
sas estrangeiras, este item se apresenta como 
a principal barreira entre todas. Este fato se 
dá porque as empresas estrangeiras mostraram 
uma tendência a se proteger mais e uma maior 
aversão ao risco levando em consideração os as-

Figura

48 Cenário atual de Corporate Venture
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programas que mais fazem sentido cruzando 
com os objetivos indicados. As setas amarelas, 
por sua vez, indicam programas que poderiam 
fazer sentido, mas que não são os mais estraté-
gicos. As vermelhas, os que não fazem sentido.
Para finalizar, olhamos a dimensão de grau de 
maturidade em inovação da empresa, que agre-
ga potencial da iniciativa funcionar. Espera-se 
que este quadro facilite o estabelecimento e 
gestão de programas de relacionamento entre 
grandes empresas e startups. 

Pode-se concluir que o conjunto da sociedade 
necessita investir prioritariamente nos estágios 
anteriores de desenvolvimento das startups, nas 
etapas de formação de equipes e de desenvol-
vimento do negócio. Aqui ousamos fazer um 
paralelo com a história da evolução humana, 
compreendendo que as iniciativas de Corporate 
Venture, mesmo as mais desenvolvidas, ainda se 
encontram em um período Paleolítico da relação 
com startups, comportando-se como caçadores 
e nômades. Visando melhorar o ambiente e ob-
ter melhor resultado, necessitamos evoluir para 
o período Neolítico, promovendo uma “revolu-
ção agrícola” do mundo das startups. O desen-
volvimento humano avançou significativamente 

quando aprendemos a preparar o ambiente, se-
mear e colher os resultados, e não apenas sobre-
viver do que o ambiente externo proporcionava. 

Direcionamento Futuro
Como continuidade do trabalho de pes-

quisa, imagina-se a possibilidade de conti-
nuar a execução do estudo para um número 
maior de empresas no Brasil, por exemplo 
150 ou 200 e comparar o novo resultado, e/
ou extender o questionário para outros paí-
ses da América Latina e fazer um compara-
tivo regional.  

Como contribuição para ajudar as grandes 
empresas a  preencher as lacunas e barreiras 
identificadas na pesquisa, imagina-se o HBS 
Alumni Angels liderar a criação de uma comu-
nidade com algumas grandes empresas dispos-
tas a aportar capital intelectual e recursos para 
capitalizar o desenvolvimento de starturps em 
estágios anteriores, enquanto simultaneamen-
te se ajudem a superar dificuldades internas e 
construir melhores práticas para o desenvolvi-
mento empresarial em conjunto com o ecos-
sistema empreendedor.

Eventos pontuais:  
hacktowns, workshops, etc

Grau de maturidade 
em inovação AD HOC Em amadurecimentoInicial Madura

Inovação: acesso a novos 
mercados e recursos; solução de 

problemas

Financeiro: retorno 
atribuído ao investimento

Marketing: inovação da marca 
para atração de stakeholders

Cultural: rejuvenescimento 
pelo empreendedorismo

Compartilhar recursos: 
ferramentas livres, espaços 
de coworking

PR
OG

RA
MA

S

OBJETIVOS

Suporte de Negócio: 
aceleradoras, incubadoras

Parcerias: desenvolvimento 
colaborativo do produro

Investimentos: 
Corporate Venturing

Aquisições: acqui-hire 
e comprando startups

Figura

49 Roadmap de aplicação dos programas em função dos objetivos estratégicos
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Overview da Companhia
Nome da Empresa: Grupo Boticário
Setor: Indústria Cosmética

O Grupo Boticário tem posição de destaque 
no cenário nacional e internacional e sólida base, 
possuindo quatro unidades de negócio: O Boticá-
rio, Eudora, quem disse, berenice? e The Beau-
ty Box. Atuando em oito países, conta com uma 
força de trabalho com 8 mil colaboradores dire-
tos e mais de 28 mil indiretos na rede franquea-
da. O Grupo tem seu maior mercado no Brasil, 
onde está presente em 1.750 municípios com 4 
mil pontos de venda das quatro marcas, além de 
contar com uma rede de consultoras de venda 
direta e disponibilizar um portfólio de mais de 9 
mil produtos de beleza via e-commerce.

Timeline/Estrutura Organizacional
Timeline: os programas de inovação com startups 
surgiram a partir da necessidade de inovação 
para resolução de problemas e geração de valor 
para o negócio e da expansão do ecossistema de 
inovação para fora dos muros da organização, 
aumentando a quantidade de oportunidades 
geradas para a empresa. Primeiramente foram 
definidas as necessidades internas da empresa 
que poderiam se aproveitar da velocidade e di-
versidade que as startups podem oferecer. Em 
seguida foi feito contato com incubadoras e ace-
leradoras com atuação local para auxiliarem no 
mapeamento de oportunidades, que – em segui-
da – foram apresentadas para as áreas internas 
da empresa.

Estrutura: a empresa possui uma área de redes de 

inovação responsável por prospecção de startups 
e por parcerias que fortalecem a inovação no 
Grupo Boticário (como parcerias com universi-
dades, institutos de ciência e tecnologia, núcle-
os e agências de inovação e tecnologia, Fundos e 
fundações de amparo a pesquisa, fornecedores, 
startups, empresas de outros setores). Esta área 
nasceu como uma coordenação dentro da área 
de pesquisa, com apenas três pessoas. Após três 
anos de resultados consistentes, se tornou uma 
gerência dentro de P&D, e hoje atende todas 
as áreas e unidades de negócios do Grupo Bo-
ticário. As outras áreas se envolvem conforme a 
demanda de necessidades específicas e na ava-
liação de interesse de startups.

Após iniciados os trabalhos, as discussões téc-
nicas são conduzidas pelos times responsáveis, 
enquanto os especialistas de inovação fazem a 
relação garantindo que a comunicação seja flui-
da e que todas as partes estejam cumprindo suas 
obrigações. Além disso, recentemente foi criado 
uma estrutura focada na construção de acelera-
ção e incubação de startups.

Desafios
Os principais desafios em se fazer inovação 

corporativa em parceria com o ecossistema 
de empreendedorismo e inovação estão rela-
cionados com a interação entre as startups e 
a empresa (tanto na comunicação de soluções 
e necessidades quanto no trabalho em conjun-
to para o desenvolvimento de projetos), a difi-
culdade em prospectar startups relacionadas a 
cosméticos e área da saúde e, por fim, a falta de 
maturidade das startups, tanto na comunica-
ção com grandes empresas, quanto para valorar 
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seus produtos e serviços.

Programas
• Parcerias e participações em programas de 
terceiros, como o I2P, o programa de aceleração 
de startups do SENAI e o 100 Open Startups

• Hackaton Varejo: busca por soluções 
inovadoras para diferentes indústrias varejistas

• Elevador pitch, em parceria com o jornal 
Gazeta do Povo (principal veículo de 
comunicação do estado do Paraná), para 
prospecção e mentoria de startups locais

• Programa interno de monitoramento 
e prospecção de startups nacionais e 
internacionais para busca de oportunidades 
alinhadas com os desafios 
e necessidades da empresa

• Programa interno de incubação e 
aceleração de startups em implementação

• Parceria com co-workings, incubadoras 
e aceleradoras de startups regionais a fim 
de prospectar projetos em parcerias

• Desafios realizados em associações 
e plataformas para selecionar startups 
com soluções aderentes ao negócio

Aprendizados
1. O 100 Open Startups foi o programa que mais 
trouxe conexões e oportunidades, tanto pela 
abrangência quanto pelo suporte fornecido. 
Além disso, a atuação em parceria com o progra-
ma de aceleração de startups do SENAI trouxe 
um bom número de oportunidades sem necessi-
dade de investimento. Os programas acontecem 
anualmente e tendem a continuar em funciona-
mento, gerando bons resultados.

2. O principal erro é tentar conversar como se as 
startups fossem mais uma área da organização. 
A startup tem velocidade, cultura e vocabulário 
diferenciados. Uma etapa de integração para 
que ambas as partes se conheçam e o acompa-
nhamento da relação ao longo da realização de 
projetos são essenciais.

Next steps/Conclusões
Para o futuro, o Grupo Boticário quer continuar 
conectando startups de alto potencial com a em-
presa, implementar o programa de aceleração e 
incubação interno e aumentar a sinergia e a pene-
tração no ecossistema inovador e empreendedor.  
Como a estratégia de aceleradora e incubadora de 
startups está sendo construída, através do Boti-
Labs, o Corporate Venture pode estar dentre as 
pautas de discussão para estabelecimento da es-
tratégia futura. O relacionamento com startups é 
estratégico, e devido a parcerias bem-sucedidas 
e resultados consistentes, duas áreas na empresa 
estão focadas nesse stakeholder externo.
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Overview da Companhia
Nome da empresa: Bradesco
Setor: Financeiro

Timeline/Estrutura Organizacional
Timeline: O primeiro passo foi estabelecer uma go-
vernança de inovação com objetivo de priorizar 
os projetos. Para isso, foi necessário o envolvi-
mento da alta gestão e a percepção de seus re-
presentantes de que se o Banco não se empe-
nhasse para acompanhar as transformações que 
acontecem em todos os setores da economia – e 
que logo atingiriam o setor financeiro – os desa-
fios seriam maiores posteriormente.

Dado o primeiro passo, o seguinte foi expandir 
a inovação para todas as áreas do banco, o que 
incluiu a conscientização da alta gestão sobre o 
conceito “falhar rapidamente e acertar grande”, 
permitindo e incentivando a inovação.

Foram também criados: 1) Comitê Executivo 
de Inovação, que reune mensalmente os executi-
vos para discutirem e acompanharem o pipeline 
de inovações que estão sendo trabalhadas e 2) os 
polos de inovação, que consistem em 5 grupos 
temáticos estratégicos compostos por diferentes 
departamentos, com a missão de idealizar, pro-
totipar, experimentar, validar e reportar o anda-
mento das inovações para avaliação do Comitê.

Estruturou-se ainda um processo de inova-
ção interna que facilitasse o andamento das ati-
vidades realizadas pelos polos, bem como uma 
estrutura de governança para acompanhamen-
to das atividades em andamento, denominada 
inovaBra Polos.

Com a cultura disseminada e os processos 
prontos para a inovação, o próximo passo foi au-
mentar a capacidade de inovar, com a criação de 
4 outros instrumentos: o inovaBra Startups, ino-
vaBra Ventures, um núcleo de competência em 
algoritmos e um núcleo de pesquisa. 
 
Estrutura: os instrumentos foram concebidos pelo 

departamento de Pesquisa e Inovação, que é 
o facilitador em todo o processo, porém a exe-
cução acontece de forma matricial em toda a or-
ganização, envolvendo todos os departamentos. 
São mais de 300 funcionários envolvidos, entre 
áreas de negócios, tecnologias e controles.

Desafios
Os principais desafios em se fazer inovação 

corporativa em parceria com o ecossistema de 
empreendedorismo e inovação estão relaciona-
dos em geral à maturidade das startups (princi-
palmente no mercado financeiro brasileiro, onde 
nem todas as startups possuem empreendedo-
res com conhecimento da regulação, da cadeia 
de valor do setor, requisitos de segurança) e na 
dificuldade de estabelecer relacionamento com 
uma grande empresa, que possuem processos de 
governanças que diminuem a velocidade e flexi-
bilidade para atuar com uma startup.

Programas
Business Support: o inovaBra startups é um programa 
de parceria com empreendedores que tem como 
objetivo estabelecer conexões estratégias com 
startups, onde suas soluções são aperfeiçoadas 
em direção aos requisitos de negócio do banco. 
Caso o resultado da experimentação seja positi-
vo, as mesmas podem ser escaladas rapidamente 
para os clientes do Banco.

Investimento: o inovaBra Ventures, é um fundo de 
Corporate Venture Capital com R$ 100 milhões 
que permite ao banco investir de 1 a 5 milhões 
de reais em startups com soluções com poten-
cial para aumentar a rentabilidade do Banco. A 
ideia é buscar soluções em três áreas prioritárias: 
algoritmos (que incluem big data e machine le-
arning); plataformas digitais e Blockchain.

Aprendizados
1. Selecionamos uma startup cuja solução tem 
outros concorrentes no mercado e durante a ela-
boração da prova de conceito descobrimos que 
a parceria não seria o melhor caminho para en-
tregar a respectiva inovação aos nossos clientes. 
Para este erro a lição aprendida nos permitiu 

32



melhorar o processo de seleção das startups que 
irão trabalhar conosco. 

2. Para integrar a solução de uma startup com nos-
so legado, identificamos que deveríamos envolver 
algumas áreas tardiamente, o que atrasou bas-
tante o cronograma do projeto. A lição aprendida 
neste caso nos permitiu melhorar a governança 
nos projetos realizados com as startups para que 
todas as áreas impactadas sejam envolvidas o 
mais breve possível para evitarmos estes atrasos.

Next steps/Conclusões
O inovaBra startups está em sua terceira edi-

ção, tendo avaliado mais de 1600 empresas. 
Deste total, 20 foram selecionadas e tiveram 
suas soluções integradas ao Bradesco, núme-
ro que deve aumentar para 30 até o final de 
2017. Cada versão permitiu ao Banco identi-
ficar oportunidades de melhorias, tanto nos 

processos internos, quanto no que se refere aos 
processos necessários para absorção das inova-
ções, quanto nos que se refere ao próprio mo-
delo de relacionamento com as startups.

O próximo passo é criar mais 3 instrumentos 
em 2017:

• InovaBra internacional, com objetivo de bus-
car soluções interessantes em empresas fora do 
Brasil e levar alguns times do Banco para imer-
são em polos globais de inovação

• InovaBra hub, plataforma digital que pretende 
promover o encontro entre startups, investidores 
e aceleradoras atuantes no setor financeiro

• InovaBra lab, com objetivo de unificar as áreas 
de TI do Banco acelerando o desenvolvimento 
e homologação de soluções em parceria com os 
principais fornecedores e consultorias globais de 
TI e negócio.
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Overview da Companhia
Nome da Empresa: Cisco do Brasil 
Setor:  Tecnologia da Informação

A Cisco é líder mundial em tecnologia para 
ajudar empresas a aproveitarem as oportunida-
des do amanhã, provando que coisas surpreen-
dentes podem acontecer quando se conecta o 
que estava desconectado. Na Cisco, os clien-
tes estão em primeiro lugar e a empresa traba-
lha em conjunto com eles para identificar suas 
necessidades e apoiá-los em seu processo de 
transformação digital.

A Cisco está presente no Brasil desde 1994 
e tem um compromisso de longo prazo com o 
país. Nos últimos quatro anos, a empresa inves-
tiu mais de R$ 1 bilhão no país para a criação 
de um Centro de Inovação no Rio de Janeiro, 
ampliação da manufatura local, investimentos 
em fundos de venture capital, entre outros. Atu-
almente a empresa conta com escritórios em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, além do Cen-
tro de Inovação e operações em Belo Horizonte, 
Porto Alegre e Salvador. A Cisco conta com mais 
de 600 funcionários no país e mais de 4 mil pro-
fissionais em seu ecossistema de parceiros.

Timeline/Estrutura Organizacional
Timeline: em abril de 2012, a Cisco anuncia a cons-
trução do Centro de Inovação, que foi inaugura-
do em agosto do ano seguinte. Ainda em 2012, 
realiza investimentos (totalizando US$ 21 mi-
lhões) em dois fundos de capital de risco no Bra-
sil. Em novembro de 2014, no “1º Dia do Cisco 
Brasil Venture Capital”, as empresas do portfo-
lio destes fundos parceiros são conectadas com 
o Centro de Inovação. Em agosto de 2015, a 
empresa lança o Desafio Cisco de Inovação Ur-
bana – Porto Maravilha, em busca de soluções 
baseadas na Internet das Coisas para a região 
do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Em ou-
tubro do mesmo ano, é anunciada parceria com 

o espaço de Coworking Cubo em São Paulo, for-
necendo toda a infraestrutura de rede para este 
novo centro de empreendedorismo e benefícios 
para as startups residentes. Em 2016, além da 
implantação das soluções vencedoras do Desafio 
no Porto Maravilha (em julho), a Cisco inicia as 
operações de seu Programa de Legado Olímpico 
no Porto Maravilha para os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016.

Estrutura: a estratégia de inovação e de relaciona-
mento com as startups é liderada pelo Centro 
de Inovação juntamente com os times de ven-
das e de desenvolvimento de negócios.  Fre-
quentemente, é necessário o envolvimento de 
outras unidades de negócio (no Brasil e no ex-
terior), conforme o projeto. Portanto, mesmo 
que o relacionamento com o ecossistema de 
empreendedorismo normalmente seja liderado 
e estimulado pelo Centro de Inovação, este ex-
travasa para muitos departamentos da empresa, 
tornando-o transversal.

Desafios
Os maiores desafios reportados foram: a ges-

tão de expectativas entre os resultados de longo 
e curto prazo, pouca disponibilidade de startups 
que sejam de interesse, capacidade comercial e 
de gestão da startup.

Programas
Centro de Inovação: visa promover o codesenvolvimen-
to de novas soluções em parceria com empresas 
de tecnologia do Brasil e com o ecossistema de 
empreendedorismo no país, incentivando e per-
mitindo as startups construir soluções com base 
na plataforma da Cisco

Investimentos: a Cisco investiu um total de US$21 
milhões em startups de tecnologia através de 
dois fundos de capital de risco no Brasil, Re-
dpoint e.Ventures e Monashees

Programas de ideação e inovação: a Cisco possui programas 
anuais voltados para seus colaboradores e pro-
gramas esporádicos para o ecossistema (como o 
Desafio Cisco de Inovação Urbana no Porto Ma-
ravilha, que encorajou empreendedores e star-
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tups a criar soluções baseadas na Internet das 
Coisas para transformar o Rio em uma cidade 
mais inteligente, humana e digitalizada).

Engajamento com Fundos de Venture Capital: “1º Dia do Cisco 
Brasil Venture Capital”: o evento reuniu os exe-
cutivos dos dois fundos de capital de risco par-
ceiros, os CEOs de 10 de suas empresas e vários 
líderes da Cisco, a fim de conectá-los ao Centro 
de Inovação para permitir / acelerar novas opor-
tunidades de mercado conjuntas

Parcerias: apoio e acesso a novas soluções da Cis-
co para empresas do Cubo Coworking, a fim 
de promover integração tecnológica e ajudar na 
construção de um ecossistema para que as em-
presas envolvidas tenham maior chance de su-
cesso no mercado

Aprendizados
Até agora, o programa de engajamento com star-
tups que teve maior impacto (Desafio Cisco de 
Inovação Urbana no Porto Maravilha) foi aquele 
que permitiu que a empresa desenvolvesse um ci-
clo integral de desenvolvimento de startups, desde 

a seleção, aceleração e implementação de projetos 
concretos em conjunto com a empresa. O progra-
ma proporcionou um aprendizado enorme para 
empresa, que pôde testar e aperfeiçoar seu modelo 
de engajamento, fomentar o ecossistema de inova-
ção no Rio de Janeiro e no Brasil e codesenvolver 
novos serviços  inteligentes urbanos. Além disso, o 
Desafio trouxe grande exposição à marca, posicio-
nando-a como líder em inovação no país.

Next steps/Conclusões
A Cisco está entrando em um segundo está-
gio da estratégia de engajamento com star-
tups no Brasil, já possuindo processos bem 
estabelecidos de ideação, de gerenciamento 
de portfólio de projetos de inovação, de ges-
tão de oportunidades transformacionais, de 
fomento à inovação e de relacionamento com 
startups e ecossistema de empreendedoris-
mo. A “inovação voltada para negócios” é o 
fator-chave para a companhia e recebe gran-
de atenção e cuidado no planejamento estra-
tégico anual da empresa. Suas iniciativas são 
todas de longo prazo. 
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Overview da Companhia
Nome da Empresa: Embraer S.A. 
Setor: Aeronáutico, Aeroespacial, Defesa 
& Segurança e Integração De Sistemas (Tic)

Timeline/Estrutura Organizacional
Timeline: a inovação aberta é feita na Embraer 
há mais de 20 anos, via desenvolvimento de 
produto e desenvolvimento tecnológico em 
parcerias com universidades, como por exem-
plo MIT e ITA. O surgimento e o amadureci-
mento dos programas de inovação implanta-
dos vieram da necessidade de soluções rápidas 
para problemas internos, como por exemplo 
softwares e componentes eletrônicos. As so-
luções com startups são rápidas, fáceis e mais  
econômicas.  A inovação tornou-se uma estra-
tégia  formal no planejamento estratégico da 
corporação em 2010, sendo  criada   a partir de  
uma área de inovação que teve como intuito 
englobar o que já era feito, fomentar e fortale-
cer a cultura de inovação dentro da empresa. 
Historicamente, a inovação aberta na empresa 
tem sido realizada, principalmente, através do 
desenvolvimento de novos produtos e  servi-
ços, que em seu processo acabam envolvendo 
em maior ou menor grau empresas parceiras 
(fornecedoras) dos mais diversos portes ( in-
cluindo startups) .

A partir de 2015 as iniciativas de inovação 
aberta ganham impulso com a iniciativa de ca-
pital empreendedor corporativo (Corporate Ven-
ture Capital), através do início de operação de 
um fundo de investimento em participações o 
FIP Aeroespacial, formado e patrocinado pela 
companhia em conjunto com BNDES, FINEP 
e Desenvolve SP.

Estruturas (por tipo de 
abordagem/iniciativa)
Novos Produtos:  a companhia já tem um processo de 
desenvolvimento de novos produtos multifuncio-
nal e matricial estruturado e aprimorado desde 
1997; neste processo participam empresas par-

ceiras, fornecedores e até clientes (advisory bo-
ard). É um processo consolidado  que possibilitou 
à Embraer, relevantes  resultados e destaque no 
desenvolvimento de novos produtos aeronáuticos 
nos seus últimos 15 anos, sendo benchmarking 
neste processo.

Programa estruturado de inovação interna: um projeto proposto 
por um colaborador internamente é apoiado por 
um programa corporativo de inovação. As uni-
dades de negócio conduzem este tipo de análise 
e patrocínio do projeto, desde que fortemente 
conectadas as suas necessidades de negócios. A 
área responsável por essas iniciativas é a gerên-
cia de inovação, onde os projetos são liderados 
pelos funcionários proponentes, que assumem 
o desafio de liderar e implantar a inovação pro-
postas pelos mesmos. A corporação, através  de  
sua gerência de inovação, oferece apoio, coor-
denação e recursos, incluindo a implantação de 
políticas internas de suporte e promoção.

Capital Empreendedor: internamente existe a partir de 
2015, uma área de Corporate Venture Capital 
responsável pela coordenação do FIP Aeroespa-
cial e estruturação de novas iniciativas investi-
mento em participação (capital empreendedor). 
A gestão do primeiro fundo é feita de forma ter-
ceirizada, através de uma gestora especializada 
(Portcapital). No primeiro fundo, além de capital, 
a Embraer atua como investidor ativo, agregan-
do ao fundo ativos intangíveis, tais como marca, 
conhecimento tecnológico e de mercado, rede de 
relacionamentos dentre outros, sempre em favor 
do fundo e suas investidas, buscando alavancar 
sua performance.

Novos Programas estruturados de Inovação aberta: a partir de 2016 
novos programas de inovação aberta, envolvendo 
universidades, institutos de pesquisa e startups 
iniciaram seu planejamento e desenvolvimento, 
sendo estes liderados pela área de Inovação e 
ainda em implantação.

Desafios
Especificamente no campo do capital em-

preendedor, os principais desafios em Corpora-
te Venture descritos pela empresa são: a pouca 
disponibilidade de recursos públicos existen-
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tes que possam ser disponibilizados para re-
duzir o risco do relacionamento da grande 
empresa com a startup; os gaps relevantes de 
funding existentes na cadeia de investimento 
(principalmente investimento anjo, seed e mi-
cro VC - muitas startups potencialmente viá-
veis morrem por falta de investidor de risco, 
uma vez que há pouco investimento de risco 
nestes segmentos).

Programas
• Fundo de Investimento em Participações 
(FIP), que investe em Startups e Pequenas e 
Médias Empresas (PME). O investimento é re-
alizado através de um fundo (CVM), com coin-
vestimmentos de bancos de desenvolvimento e 
agências de inovação: BNDES, FINEP e De-
senvolve SP.

• Programas de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) consorciados e/ou cooperados que en-
volvem startups. Já foram realizados mais de um 
ciclo de algumas iniciativas e estas já conquista-
ram uma maior estabilidade na organização.

Aprendizados
A ameaça de perda de receita e mercado por 

conta das startups já está acontecendo nos mais 
diversos setores, por isso é preciso pegar carona 
na onda, e não tentar lutar contra ela. A ame-
aça é também uma grande oportunidade, se a 
corporação souber se associar aos novos players 
e competidores em sua fase embrionária. Para 
isso, o desafio maior é o how, e não o what. Uma 
vez entendido como fazer esse relacionamento, 
o desafio seguinte é: como escolher uma startup 
correta para se relacionar em um mercado no 
qual existem várias delas?

Ao criar uma gestão profissional para o fun-
do e para iniciativas com startups, adotando-

-se os mais altos padrões de governança (pa-
drão CVM – Comissão de Valores Mobiliários) 
criou-se também uma blindagem para evitar 
que movimentações internas de profissionais, 
sem o devido conhecimento do assunto, ten-
tassem abarcar a área. Com isso, ficou mais 
profissional e célere  o processo de seleção das 
empresas mais adequadas para investimento 
pelo primeiro fundo.

Next steps/Conclusões
A inovação aberta na Embraer é uma ativida-

de já bem consolidada na empresa e o relaciona-
mento com startup vem há anos ganhando cada 
vez mais espaço. A Embraer tem um fundo de 
investimento e programas já bem estruturados 
voltados para as startups.

Assim como os temas lean manufacturing, 
orientação para o cliente e compliance dentre 
tantos outros temas corporativos, a inovação 
aberta é um tema que permeia toda a companhia 
nas mais diversas áreas, não existe uma área que 
executa inovação aberta e, sim, diversas áreas 
que utilizam o conceito, como desenvolvimento 
de produto, desenvolvimento tecnológico ou cor-
porate venture capital (capital empreendedor) 
que já praticam de forma profunda o conceito.

Para o futuro, a empresa pretende ampliar 
atuação de fundos e outras iniciativas como pro-
gramas de aceleração, resultando em uma es-
tratégia global  mais agressiva, focada principal-
mente em desenvolvimento de novos produtos, 
serviços, processos e negócios.

Pretende também uma atuação mais ampla 
de sua área de inovação através de programas 
de interação e sinergia com Startups que melhor 
aproveitem o seu potencial disruptivo e veloci-
dade no processo de inovar. Uma tendência é 
acelerar o seu potencial como fornecedoras de 
soluções inovadoras e mais competitivas para as 
empresas do grupo Embraer.
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Overview da Companhia
Nome: Embraco 
Setor: Fabricante de compressores e unidades con-
densadoras para refrigeração

A Embraco é uma multinacional focada em 
inovação e uma das maiores fabricantes  de com-
pressores herméticos para refrigeração do mun-
do.Com mais de  11 mil funcionários, a empresa 
tem indústrias que estão localizadas no Brasil 
(matriz) e em outros  seis países.

Timeline/Estrutura Organizacional
Timeline: o relacionamento com startups surgiu de 
forma orgânica na empresa, dentro da área de 
novos negócios. Esta área, por sua vez, começou 
com um projeto incubado de logística reversa 
com poucos funcionários. A iniciativa foi sendo 
ampliada conforme o sucesso dos projetos inter-
nos. A área de Novos Negócios recebeu forte in-
vestimento e hoje é bem estruturada, contando 
com  seis líderes e um time de aproximadamente 
40 funcionários. Além da permanência do negó-
cio de logística reversa, quatro novos negócios 
foram incubados e outros projetos estão no pi-

case, entender o mercado e se há um problema 
claro a ser resolvido

• Harvesting: uma vez que a startup é investi-
da, esta área é responsável por garantir o cres-
cimento do business

O investimento pode tanto se conectar dire-
tamente ao core business  - mercado de com-
pressores - quanto pode ser uma iniciativa co-
nectada a um novo mercado na tentativa de 
criar novos produtos, serviços ou modelos de 
negócio para a empresa.

Além disso, sempre que identifica-se uma 
startup que tenha sinergia com outras áreas 
funcionais da empresa, apresenta-se a oportu-
nidade e discute-se a possibilidade de utilizá-la 
como uma fornecedora a fim de alavancar os 
processos internos.

A área de pesquisa e desenvolvimento é 
constantemente atualizada dos projetos da área 
de novos negócios, acompanhando projetos que 
possam ser adjacentes ao core business.

Desafios
• Aceitação ao risco e a tolerância ao erro

• Mudança cultural da empresa para aceitar/
acreditar em uma inovação vinda de fora e não 
de dentro da companhia

• Mudança na velocidade de fazer projetos

Programas
A empresa patrocina, apoia e participa ativa-

mente de eventos externos e internos de inovação 
e de startups, promove mentorias (envolvendo 
e conectando seus executivos com empreende-
dores do meio),  realiza parcerias com diversas   
instituições de ciência, tecnologia e  inovação 
(como, por exemplo, o Polo da UFSC, onde es-
tudantes e pesquisadores trabalham   juntamente 
à equipe de Pesquisa e Desenvolvimento da com-
panhia em produtos e soluções inovadoras), entre 
outras atividades. A Embraco tem uma parceria 
muito bem estabelecida e renovada há três anos 
com agências de inovação de startups da Irlanda, 
Canadá e Israel, que indicam startups potenciais 

peline relacionados  às frentes estratégicas de: 
preservação de alimentos, internet das coisas, 
refrigeração, reciclagem e gestão de energia.

Estrutura: a grande aproximação da Embraco com o 
ecossistema de startups foi feita através de um 
processo estruturado de inovação aberta, dentro 
da área de novos negócios da companhia, na qual 
se busca tecnologias disruptivas ao redor do mun-
do dentro das frentes de interesse da empresa. 
Este processo está subdividido em três etapas:

• Scouting: responsável por buscar novas opor-
tunidades de investimento e relacionamento 
com o ecossistema de inovação

• Investment: responsável por fazer uma análi-
se mais aprofundada da tecnologia das startups, 
entender competidores, realizar um business 
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para investimento.

Aprendizados
Alguns dos maiores aprendizados podem ser 

resumidos em:

A verdade está lá fora: “Não é atrás dos nossos com-
putadores que iremos achar o próximo novo 
negócio da Embraco. Temos que ir a campo, 
validar problemas, conversar com pessoas, en-
tender a realidade, ter experiências vivenciais, 
diz Gabriela Santos, especialista em novos ne-
gócios na EMBRACO.

MVP: testar de maneira barata, acessível e rápida 
sem “apego” aos projetos, eliminando rapida-
mente aqueles que não fazem mais sentido em 
serem continuados

Networking: as melhores oportunidades vem de 
colisões realizadas através do networking 
estabelecido . É fundamental participar de 

eventos,  imergir em outros países, conversar 
com os agentes envolvidos no ecossistema de 
inovação, criar conexões, criar parcerias  e 
estar presente

Por último, fazer benchmarks é uma prática in-
teressante, mas não se deve copiar nenhum mo-
delo de empresa, pois cada uma tem seu perfil, 
seus valores e sua cultura.

Next steps/Conclusões
A criação da área de novos negócios é uma 
grande aposta da Embraco para nortear o futu-
ro da empresa, que vê no relacionamento com 
startups uma maneira estratégica para a cria-
ção e o desenvolvimento de novas fontes de 
receita para a Embraco do futuro. Continuar 
fazendo parcerias estratégicas com o ecossis-
tema de inovação e continuar buscando star-
tups para investimento são atividades que re-
cebem especial atenção internamente. 
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A inovação é a principal fonte de geração de va-
lor no setor produtivo e na sociedade. Ela pode vir 
com o desenvolvimento de um produto novo ou 
aprimorado, que entregue mais valor ou resolva um 
problema de um cliente; de um novo processo, que 
aumente a produtividade ou reduza os custos de 
uma empresa; ou de um novo modelo de negócios, 
que cria um mercado que antes não existia. 

Historicamente, a execução da inovação, o tra-
balho de levar o desenvolvimento científico e tec-
nológico ao mercado e colocá-lo à disposição da 
sociedade através de novos produtos e serviços, 
sempre esteve a cargo de grandes empresas, que 
dispunham de recursos financeiros e humanos 
para essa tarefa. Nos últimos anos, o crescimen-
to da internet, das tecnologias digitais – incluin-
do a recente onda da internet das coisas – e de 
ferramentas como a impressão 3D criaram um 
ambiente propício para uma nova revolução: pe-
quenos empreendedores que, com conhecimento 
técnico apurado e muita inventividade, lançam 
novas tecnologias e modelos de negócio que revo-
lucionam setores tradicionais estabelecidos e até 
criam mercados inteiramente novos. Marcas glo-
bais como Google, Facebook, PayPal, Tesla, Uber 
e Airbnb começaram dessa forma há alguns anos, 
como startups, e hoje figuram entre as empresas 
mais valiosas e inovadoras do mundo.

A atuação de grandes empresas com corpo-
rate venture é uma estratégia fundamental para 
aproximar esses dois mundos. É uma forma de 
as companhias estabelecidas acompanharem es-
sas transformações participando ativamente delas 
e inovando junto com as startups, que têm mais 
agilidade e disposição para assumir os riscos in-
trínsecos ao processo de inovação. Para as star-
tups esse processo também traz benefícios, uma 
vez que as grandes empresas podem aportar os 
recursos necessários para o desenvolvimento de 
novos produtos e serviços, colocar sua experiên-
cia e credibilidade para minimizar os riscos do 
processo e alavancar rapidamente os negócios das 
empresas iniciantes como parceiro ou cliente nas 

etapas iniciais de desenvolvimento ou de entrada 
no mercado.

O mapeamento aqui apresentado pela Har-
vard Business Angels do Brasil vem em um 
momento crucial para alavancar esses investi-
mentos e promover uma aproximação mais efe-
tiva entre grandes empresas e startups. Embora 
o Brasil já tenha algumas boas experiências de 
corporate venture, essa interação ainda é tímida, 
por isso é hora de darmos um impulso defini-
tivo a essa relação. O Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) atua hoje 
com dois projetos estruturantes nesse sentido 
que atendem diretamente alguns dos problemas 
apontados no estudo.

Um dos principais apontamentos da pesquisa 
é que a maior parte das grandes empresas bus-
cam investir em startups mais desenvolvidas, em 
estágios posteriores de maturidade (tração e es-
calabilidade), e relatam dificuldade em encon-
trar empresas que satisfaçam seus requisitos, 
tanto em relação ao grau de maturidade quanto 
na qualidade dos produtos e soluções oferecidos. 
O InovAtiva Brasil, realizado pelo MDIC desde 
2013, é o maior programa de aceleração de star-
tups do país, vencedor em 2016 do prêmio de 
Melhor aceleradora em votação realizada pela 
Associação Brasileira de Startups. Em quatro 
anos, mais de 410 empresas inovadoras inician-
tes de quase 20 segmentos e de todas as regiões 
do Brasil passaram por quatro meses de capaci-
tação, mentorias individuais e um evento final 
de conexão com potenciais investidores, clientes 
e parceiros. Até o final de 2017, serão realizadas 
mais duas edições que irão acelerar outras 250 
empresas. Dessa forma, as grandes empresas 
com uma estratégia de corporate venture têm 
no InovAtiva uma fonte confiável e abundante 
de startups selecionadas e qualificadas dos mais 
diversos setores da economia.

Além disso, a Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial (ABDI), que é parte 
do Sistema MDIC, desenvolve o Programa 
Nacional de Conexão Startup Indústria, que 
irá aportar recursos para alavancar os inves-
timentos, parcerias e negócios de grandes 
empresas do setor industrial com startups de 
todo o país, promovendo a integração digital 
das diferentes etapas da cadeia de valor dos 
produtos industriais.

Artigo do Ministro 
Marcos Pereira
A Integração Entre Grandes Empresas e Startups 
Como Ferramenta de Fomento à Inovação
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Artigo do Presidente da 
FINEP, Marcos Cintra
Publicação da pesquisa Panorama de Corporate 
Venture no Brasil – interação de grandes 
empresas com startups, realizada pela HBS 
Alumni Angels of Brazil

O processo de inovação envolve uma nova 
combinação de recursos existentes ou a criação 
de algo inteiramente novo. O processo de inova-
ção é de alto custo, longo prazo, alta incerteza e 
coletivo. Uma firma para inovar tem que cons-
truir o seu sistema de inovação para interligar a 
sua capacitação interna com a das universida-
des, instituições de pesquisa e outras firmas. É 
um processo de constante busca de cooperação 
e competição na integração das cadeias produti-
vas nacionais e globais.

O processo de inovação, a combinação de 
capacitações diferenciadas, mas integradas, 
distintas, excede a capacidade de uma firma 
individualmente. Daí a sua natureza sistêmica 
e a importância dos sistemas de inovações que 
envolvem firmas com   distintas capacitações e  
tamanhos.

Em mercados cada vez mais dinâmicos e fren-
te à necessidade de reagir ao surgimento de tec-
nologias de maneira exponencial, a flexibilidade 
e agilidade para inovar são determinantes para o 
desenvolvimento de produtos, serviços e ideias 
novas em indústrias já existentes, bem como 
para o desenvolvimento de novos mercados.
Neste cenário, a interação entre grandes empre-
sas e startups apresenta-se como uma solução 
benéfica para ambas as partes, seja para que as 
primeiras tenham capacidade de responderem 
de forma ágil às transformações do mercado, 
seja para viabilizar o projeto de desenvolvimen-
to das startups por meio dos recursos oferecidos 
pela grande empresa.

As razões para uma firma adotar uma estra-
tégia de Corporate Venture são, em geral, mais 
associadas a objetivos estratégicos do que finan-
ceiros. Corporate Ventures costumam ver star-
tups como uma fonte de novas tecnologias e ino-
vação, buscando por meio dessas a exploração 

de novos produtos ou mercados, ou a aquisição 
de tecnologias e capacidades úteis em mercados 
e produtos já existentes.

O Corporate Venture busca uma relação ga-
nha-ganha. Se por um lado, a associação às star-
tups confere vantagem competitiva, novas tecno-
logias e velocidade no acesso a novos mercados, 
por outro a experiência do Corporate Venture 
e sua estrutura para inovação podem ajudar as 
startups a acelerarem o seu processo de desen-
volvimento. Esta aceleração normalmente se dá 
pelo compartilhamento de profissionais quali-
ficados, conhecimento do mercado, estrutura 
operacional, canais de distribuição, marca con-
solidada, reputação e tecnologia. 

Um exemplo bem sucedido desta simbiose 
está na relação Toyota-Tesla. Após investir na 
Tesla, interessada no seu grande potencial para 
desenvolvimento de sistema de controle de bate-
ria, mais do que financiar uma potencial concor-
rente, a Toyota internalizou competência para o 
desenvolvimento de veículos elétricos superio-
res. Por sua vez, a Tesla ganhou credibilidade ao 
ter uma empresa do porte da Toyota entre seus 
investidores, além do acesso à sua robusta estru-
tura de produção e vendas.

Os benefícios oriundos desta relação vão além 
dos benefícios diretamente observáveis para as 
partes envolvidas, mas são de suma relevância 
para o aumento do investimento privado em ino-
vação, e consequentemente para o aumento da 
produtividade e do emprego.
Tais externalidades justificam ações como esta 
conduzida pela Harvard Business Angels do Bra-
sil, bem como substanciam suas conclusões, in-
clusive aquela que sugere o apoio do governo a 
estas iniciativas.

A Finep há algum tempo percebeu o bene-
ficio desta interação grande empresa-startup 
para o aumento da competitividade das firmas. 
Assim, em 2013, lançou um Corporate Ventu-
re em parceira com a Embraer, com o objetivo 
de promover a consolidação da cadeia produti-
va dos setores aeronáutico, aeroespacial, defesa, 
segurança e integração de sistemas em torno de 
uma empresa âncora de referência, com vias a 
promover a competitividade deste cluster brasi-
leiro de inovação ao nível internacional.

Um Fundo de Investimento Corporate como 
o da Embraer pode dar mais agilidade na geração 
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de novas capacidades para a empresa responder 
às rápidas mudanças tecnológicas quando com-
parado ao investimento em inovação tradicional.
O investimento em inovação da forma tradicio-
nal continua sendo vital para o desenvolvimento 
e aumento da produtividade e competitividade 
das firmas, todavia, estas não podem negligen-
ciar potenciais inovações que alterem radical-
mente  o ambiente de negócios no qual ela está 
inserida.

Além disso, por se tratar de um fundo de in-
vestimento Corporate, a presença de coinvesti-
dores amplia a capacidade de investimento do 
Corporate Venture, compartilhando ainda o ris-
co de projetos que envolvem alto grau de incer-
teza.

Ainda que se trate de uma ação pioneira, sa-
bemos da importância de ampliar iniciativas des-
ta natureza.

Outra ação que vem sendo desenvolvida pela 
Finep e coaduna com os resultados da pesqui-
sa realizada pela HBS Alumni Angels of Brazil 

é o Programa Finep Startup. Os resultados da 
pesquisa sugerem que empresas preferem se re-
lacionar com startups em fase de tração/escala, 
enquanto há pouca oferta de startups neste es-
tágio, dificultando a interação. Deve-se ressaltar 
que esta característica é observada até mesmo 
no mercado americano, onde alguns estudos re-
velam a tendência de concentração em estágios 
mais avançados das startups.

Tendo identificado esta lacuna, o Finep Star-
tup apoiará, com investimento de até R$ 1 mi-
lhão, empresas que desenvolvem tecnologia 
inovadora viável comercialmente e precisam de 
recursos para ganhar tração. A aproximação de 
Corporate Ventures é parte fundamental para o 
sucesso deste programa, seja na indução da se-
leção de projetos aderentes às necessidades das 
grandes empresas, seja na realização do investi-
mento subsequente, aproveitando as empresas 
oriundas do programa assim que alcançarem es-
tágios de maior maturidade.
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