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RESUMO 

 

As empresas denominadas startups vêm tendo maior destaque a cada dia, da mesma 
forma, a sua importância para a economia e para o desenvolvimento também está 
crescendo. No âmbito local, estas empresas geram renda, emprego, fomentam outras 
empresas, e no geral, fazem a economia girar. O cenário de startups é um dos poucos 
que passa pela atual crise sem grandes perdas, inclusive com crescimentos e números 
positivos para os empreendedores e os locais onde atuam. Sendo assim, pode-se 
perceber os benefícios que empresas deste segmento trazem para o local onde estão 
situadas. Contudo, nem todas as cidades têm se preocupado em estimular esse tipo de 
negócio, nem em desenvolver um ecossistema propício para essas empresas, 
dificultando a atuação dos empreendedores locais. Dessa maneira, o presente estudo 
analisou algumas cidades que são referências nacionais e internacionais no setor de 
startups, sendo elas Londres, Berlin, Nova York, Vale do Silício, São Paulo, Campinas, 
São José dos Campos, Joinville, Maringá, e Ribeirão Preto, para analisar como estão 
seus ecossistemas. Foram apresentados os cenários de startups destas cidades, os 
benefícios que estas empresas trouxeram para o desenvolvimento local, e também foram 
explicitados alguns programas governamentais e privados que auxiliam no 
desenvolvimento de um ecossistema melhor para essas empresas, para que sirvam de 
exemplo e base para a criação de um ecossistema de sucesso. Então foi apresentado o 
que um cenário ideal para um bom ecossistema deveria conter também os benefícios 
que esse ecossistema traria para seu desenvolvimento local, a seguir foram apresentadas 
característica que cada aspecto essencial para o ecossistema deveria ter e então foram 
propostas as ações para tornar esses ecossistemas mais propícios. Essas ações foram 
apresentadas para o setor público, privado e instituições de ensino de maneira separada, 
foram apresentadas ações nos mais variados aspectos. Mas para se montar um programa 
interessante, deve-se apresentar um mix de ações que sejam coerentes com a cultura 
local e as características da cidade e do público alvo. Sendo assim, como a pesquisa é de 
natureza aplicada e visa trazer benefício para alguma localidade, foi então realizada uma 
proposta de ações para estimular o cenário de startup na cidade de Franca, no interior de 
São Paulo, ações essas baseadas no cenário da cidade. 
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ABSTRACT 

 

Startups are becoming more important and their significance for local economy and 
development is growing. In the local ambit those enterprises generate incomes, jobs, 
encourage other companies and stimulate the economy in general. The startup scenario 
is one of the few that are going through the actual crisis without big losses, and even 
growing, having positives numbers for the entrepreneurs and the place where they are 
located. It’s noticed the benefits those companies are bringing to the local where they 
are located. However, not every city is worried with promoting the startup business, 
neither developing an auspicious ecosystem for those companies, making it hard for the 
local entrepreneurs. Thus, this study analyzed some cities, that are reference in the 
national and in the international startup scenario, which are London, Berlin, New York, 
Silicon Valley, São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Joinville, Maringá and 
Ribeirão Preto, to assay how are their ecosystem. Those cities startup scenarios were 
presented, as well as the benefits those companies brought to the region where they are 
located. Was also showed some of the programs they have that are specifically for 
startups, some from private initiative some from public initiative, but all of them 
helping to improve the ecosystem. The presented programs will be used as examples 
and inspiration to create a better startup ecosystem. Based on the researches was 
revealed some features that are necessary for an ideal startups scenario, and also the 
benefits this ecosystem will bring for the local development. Then was proposed some 
actions to make the ecosystem more propitious for the startup business. The actions 
were presented for the public initiative, private initiative and for the educational 
institutes separately and in different aspects. But to create an interesting program is 
recommended to mix some of the presented actions, which should also be coherent with 
the local resources, culture, and target. And as this is an applied research it tries to solve 
a practical problem, which, in this case is to develop the ecosystem for startups in the 
city of Franca, some actions were suggested for its scenario. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O empreendedorismo é de fundamental importância para uma sociedade, 

visto que influencia o crescimento e desenvolvimento do país. Algumas características 

no Brasil, assim como em qualquer lugar, estimulam a empreender enquanto outras 

limitam. As características citadas como sendo as que favorecem o nosso país, são a 

criatividade e a resiliência do brasileiro. No ano de 2015, no Brasil, de acordo com 

GEM (2015), cerca de 40% dos brasileiros, que corresponde a aproximadamente 52 

milhões, com idade entre 18 e 64 anos, estavam envolvidos na criação ou manutenção 

de um negócio próprio. Contudo, o mesmo estudo apresenta algumas limitações para 

empreender, entre elas falta de políticas públicas, de educação e capacitação, e apoio 

financeiro. 

Nos últimos anos vêm crescendo o empreendedorismo com startups, 

assim como a importância desse tipo de empresa para o Brasil, o que pode ser percebido 

através do aumento nos números que envolvem as startups no país. Entre Junho de 2014 

e Junho de 2015, as startups brasileiras movimentaram cerca de R$784 milhões, sendo 

que no mesmo período de 2013 a 2014 o valor girou na casa do R$688 milhões 

(SEBRAE SP, 2015). Lembrando que no país existem mais de 10 mil empresas com 

esse perfil, e o número vem aumentando, assim como a movimentação das mesmas e os 

investimentos realizados nelas (PEQUENAS EMPRESAS E GRANDES NEGÓCIOS, 

2016).  

As perspectivas para o cenário brasileiro de startups são boas, de acordo 

com o SEBRAE SP (2015), a quantidade de investidores (anjos, semente, venture 

capital), estão aumentando. Também está em crescimento o investimento de empresas 

de grande porte em startups. Já tratando do consumo dos produtos oferecidos por 

startups, essas empresas maiores também estão se tornando clientes e utilizando 

produtos desenvolvidos por elas, assim como os demais consumidores também estão 

adotando os novos produtos e serviços rapidamente. Ao mesmo tempo, estão 

aumentando o número de eventos relacionados a startups que promovem educação, 

capacitação e networking. Outro fator importante está acontecendo, os empreendedores, 

investidores e parceiros estão se ajudando e atuando unidos com a intenção de 

desenvolver e fortalecer o ecossistema de startups no Brasil. 
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No entanto, muitos empresários não conseguem manter suas portas 

abertas e seus negócios operando por muito tempo, a taxa de mortalidade para empresas 

com até dois anos no país é de aproximadamente 29%, enquanto no período de quatro 

anos, essa taxa de mortalidade chega a quase 47% (VILLAS BÔAS, 2016), ou seja, 

quase metades das empresas fecham suas portas após quatro anos de funcionamento, 

por diversos motivos. 

O SEBRAE SP (2015) apresenta alguns desafios mais específicos para 

startups, como a necessidade de se melhorar a capacitação para os empreendedores, 

aumentar e melhorar a promoção da cultura empreendedora no país. Também apresenta 

a necessidade de se dar condições e conhecimento para os possíveis investidores, e 

outro desafio que esse tipo de empresa vem enfrentado é a falta de uma legislação 

própria para elas.  

   Sendo assim, o problema de pesquisa deste estudo é “Quais ações 

poderiam estimular o desenvolvimento de um ecossistema propício para as startups?”. 

Já o objetivo principal deste estudo é propor ações que auxiliem municípios a 

desenvolverem um ecossistema propício e estimulante para startups. E os objetivos 

específicos são (1) apresentar conceitos específicos do setor de startups, (2) apresentar 

programas de incentivo às startups em cidades que são referência, tanto no Brasil 

quanto no exterior, (3) mostrar como está o cenário atual das startups nessas cidades 

apresentadas, (4) apontar como as startups auxiliaram no desenvolvimento local destas 

cidades, (5) analisar o atual cenário na cidade de Franca, e (6) propor ações às 

instituições públicas, privadas e de ensino, que estimulem a criação e o 

desenvolvimento de startups na cidade, de acordo com seu ecossistema. 

O presente estudo é composto pela introdução, revisão de literatura, onde 

são apresentados temas como empreendedorismo, o processo de empreender, startups e 

alguns termos específicos do setor de startups, desenvolvimento local, desenvolvimento 

local e startups, e políticas públicas.  

Em seguida é apresentado o método de pesquisa utilizado no estudo, que 

conta com uma analise de algumas cidades que são referências nacionais e 

internacionais no setor de startups, sendo elas Londres, Berlin, Nova York, Vale do 

Silício, São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Joinville, Maringá, Ribeirão Preto. 

Para analisar como estão seus ecossistemas, os cenários de startups destas cidades, os 

benefícios que estas empresas trouxeram para o desenvolvimento local, e também foram 

explicitados alguns programas governamentais e privados que auxiliam no 
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desenvolvimento de um ecossistema melhor para essas empresas, para que sirvam de 

exemplo e base para a criação de um ecossistema de sucesso. Como a pesquisa é de 

natureza aplicada e visa trazer benefício para alguma localidade, foram também 

propostas ações para estimular o cenário de startup na cidade de Franca, no interior de 

São Paulo, baseadas no cenário da cidade. 

E, por fim, são apresentados os resultados obtidos através dessa pesquisa, 

seguido pela conclusão e pelas referências utilizadas durante esse processo. O estudo 

também conta com apêndice e anexos que foram utilizados para enriquecer a 

apresentação do estudo. Sendo assim, o próximo tópico apresenta o referencial teórico. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

O termo empreendedorismo vem sofrendo várias mudanças com o 

tempo, uma de suas definições atuais é apresentada pelo SEBRAE (2013) como: 

[...] Ainda relacionado a práticas pró-ativas e inovadoras, gradativamente 
se abandona uma visão reducionista do empreendedorismo associado 
exclusivamente ao exercício de uma atividade econômica e se passa a lhe 
associar a qualquer atividade humana; como, aliás, pode-se observar em 
todas as áreas do saber, que paulatinamente fazem do ser humano sua 
razão e seu fim. [...] O cenário global atual aponta, portanto, não só para 
alternativas econômicas inovadoras, mas, principalmente, para 
estratégias de promoção do desenvolvimento que estimulem e, de certa 
forma, dependam do empreendedorismo. (SEBRAE, 2013). 

 

De acordo com Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p.27), o 

desenvolvimento da própria teoria de empreendedorismo é paralelo, em grande 

parte, ao desenvolvimento do termo que a originou, visto que a palavra 

entrepreneur, que é de origem francesa, ao ser traduzida de maneira literal significa 

"aquele que está entre" ou "intermediário", enquanto o significado de empreendedor 

é aquele que "assume riscos e inicia algo novo", concordando com a teoria 

apresentada pelos autores. O exemplo empreendedor “intermediário” é Marco Polo, 

que tentou estabelecer rotas comerciais para o Extremo Oriente. Ele assinava um 

contrato com uma pessoa que detinha os recursos (podem ser considerados os 

precursores do capitalismo de risco), com a finalidade de vender suas mercadorias. 

Os autores explicam que o comerciante aventureiro ficava com aproximadamente 

25% dos valores da venda, se essa fosse bem sucedida, além, dos riscos da viagem, 

enquanto o capitalista ficava com 75% e corria um risco de maneira passiva. 

Já durante o período da Idade Média, empreendedor era aquele que 

coordenava projetos de grande porte referentes à produção, ocorrendo apenas o 

gerenciamento dos projetos, ou seja, não assumindo muitos riscos, simplesmente 

administrando o projeto e os recursos, que na maioria das vezes era disponibilizado 

pelo governo (DORNELAS, 2001). Um exemplo de empreendedor daquela época 

era o clérigo, que era encarregado das obras como castelos e fortificações, além de 

prédios públicos, abadias e catedrais (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009). 

Foi durante o século XVII que ressurgiu a ligação do empreendedor 

com o risco, sendo que naqueles tempos os empreendedores eram pessoas que 

firmavam um contrato com o governo, com a finalidade de desempenhar um serviço 

ou fornecer algum produto já estipulado, porém, como Hisrich, Peters e Shepherd 
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(2009) explicam, o valor de tal contrato era prefixado, e com isso, todos os lucros, 

assim como os prejuízos, eram do empreendedor.  

Os autores citam um exemplo de empreendedor da época, o francês 

John Law, que conseguiu permissão para estabelecer um banco real, que 

monopolizava o comércio francês, e levou a empresa ao colapso quando tentou 

elevar os valores das ações da empresa para um valor superior ao de seu 

patrimônio. Dornelas (2001) cita outro exemplo, o de Richard Cantillon, que 

compreendeu o erro de Law, e desenvolveu uma das primeiras teorias do 

empreendedor, sendo considerado por alguns, inclusive, como criador do termo 

empreendedorismo. Sendo considerados como pessoas que corriam riscos aquelas 

que "compram a um preço certo e vendem a um preço incerto, portanto operam com 

risco" (HÉRBERT; LINK, 1982, apud HISRICH; PETERS; SHEPHERS, 2009). 

Já no século XVIII, o que aconteceu foi a diferenciação entre a 

pessoa com capital e a pessoa que necessitava do capital, ou seja, o empreendedor 

foi diferenciado do fornecedor de capital, Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p.28) 

citam como umas das causas dessa diferenciação a industrialização, época em que 

diversas invenções foram criadas, e seus inventores necessitavam de financiamento 

para realizar tais criações. Esses investimentos vinham às vezes do governo, às 

vezes de investidores particulares, ou seja, esses eram os fornecedores de capitais, 

enquanto os inventores eram empreendedores, os autores ainda explicam que um 

investidor de risco, nessa época os fornecedores de capital, è um "administrador 

profissional de dinheiro que faz investimentos de risco a partir de um montante de 

capital próprio para obter uma alta taxa de retorno sobre os investimentos". 

Chegando a épocas mais recentes, fim do século XIX e início do XX: 

[...] o empreendedor organiza e opera uma empresa para lucro pessoal. 
Paga os preços atuais pelos materiais consumidos no negócio, pelo uso 
da terra, pelos serviços de pessoas que emprega e pelo capital de que 
necessita. Contribui com sua própria iniciativa, habilidade e 
engenhosidade no planejamento, organização e administração de 
empresas. Também assume a possibilidade de perdas e ganhos e 
conseqüência de circunstâncias imprevistas e incontroláveis. (ELY; 
HESS, 1937, apud HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009, p.29). 

 
O empreendedor tem um perfil com algumas características 

importantes, sendo que em sua personalidade se destacam características como o 

senso de oportunidade, autoconfiança, propensão ao risco, otimismo, dinamismo, 

liderança, independência, entre outras, que sem elas seria difícil imaginar o 

progresso de um empreendimento (BERNARDI, 2011). 
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Em meados do século XX estabeleceu-se a noção de empreendedor 

como inovador, em que Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p.29) definem como 

"alguém que desenvolve algo único”. Schumpeter (1934) lembra que o papel do 

empreendedor no processo de inovação é de grande importância. 

Porém, o processo de empreender não é simples, deve-se levar em 

conta uma correta modelagem do negócio e um planejamento bem elaborado para 

se evitar o fracasso do empreendimento, como ocorre com diversas empresas. O 

risco está sempre presente para o empreendedor, todas as empresas estão sujeitas a 

riscos, instabilidades conjunturais, catástrofes e eventos que fogem do controle de 

seu controle, assim como problemas que se originam dentro da própria organização 

(BERNARDI, 2011). No Brasil, novas empresas enfrentam dificuldades que as 

fazem encerrar suas atividades nos primeiros anos de atuação (SEBRAE, 2013d). 

A taxa de mortalidade para empresas com até dois anos no país é de 

aproximadamente 29%, sendo que no período de quatro anos, essa taxa de mortalidade 

chega a quase 47% (VILLAS BÔAS, 2016), ou seja, quase metade das empresas fecha 

suas portas após quatro anos de funcionamento, como apresentado na figura 1. 

 
Figura 1 – Gráfico da Taxa de Sobrevivência das empresas de acordo com o ano de 
fundação em % 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Villas Boas, 2016 
 

Segundo dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), 

apresentado por Villas Boas (2016), os pedidos de falência tiveram um aumento de 

9,2% no ano de 2015, ao ser comparado com o a mesma época no ano de 2014. 

Outros problemas encontrados pelas empresas brasileiras, os obstáculos 

constitucionais, atrapalhando sua competitividade, são apresentados por Costin (2010): 

 uma visão administrativa e de controle públicos voltada para processos, e 
não para resultados, que enfatiza os rituais seguidos por funcionários 
públicos naquilo que Bresser-Pereira (1998, p.15) chama de 
administração burocrática, com base na análise de Weber; 
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 a ainda muito recente consolidação dos direitos de propriedade e criação 
de agências reguladoras; 

 o excesso e a sobreposição de órgãos públicos envolvidos na regulação, 
não totalmente dissociados dos partidos políticos; 

 a freqüente modificação da legislação acerca do setor privado, o que 
torna arriscados os investimentos; 

 a baixa qualidade da mão de obra [...] 
(CONSTIN, 2010, p.206) 
 

Um dos principais problemas enfrentados pelas startups é o medo de 

arriscar do brasileiro, principalmente nos tempos de crise, lembrando que o modelo de 

negócio das startups é mais arriscado que de empresas com modelos de negócios mais 

tradicionais (EWERS, 2016). Mas como explicam Blank e Dorf (2014, p.15) “o 

fracasso é parte integrante da busca por um modelo de negócio”, e aprender com esses 

erros é o que diferencia uma startup de sucesso. 

A Fundação Dom Cabral (2013), apresenta uma imagem baseada no 

modelo de Daniel Isenberg (2011, apud FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2013), 

apresentada na figura 2, em que se explica que não existe uma determinada 

característica que estimula o empreendedorismo, mas sim um ecossistema inteiro, 

composto por diversas variáveis: 

 
 Políticas Públicas: onde estão as instituições governamentais que apóiam o 

empreendedorismo, desde universidades públicas até órgãos de regulamentação; 

 Capital Financeiro: são as instituições privadas que são responsáveis pelo 

financiamento dos empreendedores; 

 Cultura: abrange as características sociais de determinada comunidades, e seus 

aspectos subjetivos; 

 Instituições/ Profissões de Suporte: instituições não ligadas ao governo, mas que 

apóiam e incentivam o empreendedorismo; 

 Recursos Humanos: inclui profissionais qualificados e demais mãos de obra; 

 Mercados: é a esfera que aborda a necessidades dos consumidores para absorver e 

disseminar novos produtos. 

 

Dentro destas variáveis estão presentes alguns domínios: Liderança, 

Governo, Capital Financeiro, Histórias de Sucesso, Normas da sociedade, Instituições 

não governamentais, Profissões de apoio, Infra-estrutura, Instituições educacionais, 

Mão de obra, Redes, Clientes Iniciais. A figura 2 apresenta as características de cada 

domínio apresentado. 
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Figura 2 – Domínios do Ecossistema Empreendedor 

 

Fonte: Fundação Dom Cabral, 2013
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2.1.1 Processo de Empreender 

Para Birley e Muzyka (2005, p.22) a principal característica 

empreendedora é a capacidade de "identificar, explorar e capturar o valor das 

oportunidades de negócio". A identificação da oportunidade é o primeiro passo para 

se iniciar o processo de empreender, sendo que a definição deste processo é "o 

processo de buscar um novo empreendimento, seja introduzir novos produtos em 

mercados existentes, de produtos existentes em novos mercados, e/ou criação de 

uma nova organização", como apresentam Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p.31), 

os passos deste processo são: 

 

1. Identificação e Avaliação da Oportunidade; 

2. Desenvolvimento do Plano de Negócio; 

3. Determinação dos Recursos Necessários; 

4. Administração da Empresa Resultante. 

 

Nenhuma destas fases é tratada de forma isolada, já que elas estão 

integradas durante o processo, e serão descritas de maneira mais completa nos 

parágrafos a seguir. 

A identificação e avaliação das oportunidades é uma fase difícil, já 

que boas oportunidades de negócios nem sempre aparecem, ou não são 

identificadas. Birley e Muzyka (2005) sugerem que a busca pela oportunidade deve 

ser iniciada pelo Mercado, ou seja, explorar o possível mercado de atuação, os 

possíveis consumidores, afinal, se não existirem consumidores para comprar seu 

produto ou serviço, não existe a possibilidade de negócio. Hisrich, Peters e 

Shepherd (2009) concordam com a importância do cliente e ainda ressaltam outra 

informação, a de que muitas vezes a idéia e a oportunidade vêm de um possível 

cliente, de frases como "se existisse um produto/serviço que...".  

Outra maneira de identificar possíveis oportunidades é através dos 

Canais de Distribuição, como explicam os mesmos autores, membros desses canais 

têm contato próximo com o usuário final dos produtos, e acabam tendo mais acesso 

à opinião do mesmo. Contudo, uma avaliação dessa oportunidade deve ser feita, 

envolvendo a extensão da oportunidade, seu valor real e percebido, riscos e 

possibilidades de retorno, sua adequação às habilidades e metas pessoais do 

empreendedor do negócio, além, claro, do diferencial que esta oportunidade tem se 

comparada ao demais concorrentes do seu ambiente competitivo. 
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Já, para a segunda fase do processo de empreender, entra o 

desenvolvimento de um plano de negócios, sendo que plano de negócios pode ser 

definido como: 

[...] documento de planejamento, elaborado de acordo com as necessidades 

de cada empreendimento, capaz de nos mostrar toda a viabilidade e 

estratégias deste, do ponto de vista estrutural, administrativo, estratégico, 

mercadológico, técnico, operacional e financeiro [...] ferramenta 

administrativa serve como um apoio ao empreendedor [...] (EMPREENDA 

COM SUCESSO, 2016). 

 

De acordo com o SEBRAE (2013b), no plano de negócios é que fica 

registrado o conceito do negócio, os possíveis riscos para o empreendimento, além de 

seus concorrentes, o perfil dos clientes da empresa, as estratégias de marketing que 

serão utilizadas e o plano financeiro que vai viabilizar o empreendimento, o plano de 

negócios é um documento que deve viver atualizado e não posto de lado. 

Algumas perguntas que devem ser levadas em conta são (BLANK; 

DORF, 2014): 

 Nós identificamos um problema que o cliente quer ver resolvido? 

 Nosso produto soluciona os problemas ou atende às necessidades do 

cliente? 

 Em caso positivo, nós temos um modelo de negócio viável e lucrativo? 

 Já aprendemos o suficiente pra começar a vender? 

 

Devido à fragilidade, vulnerabilidade, de um novo negócio, a prudência e 

cautela devem ser redobradas na fase inicial do empreendimento, e o plano de negócios 

auxilia nisso, visto que uma preparação não adequada e superficial pode levar a empresa 

mais rapidamente ao insucesso (BERNARDI, 2011).  

Oliveira (2009) explica sucintamente que o plano de negócios deve, 

idealmente, conter uma descrição da qualificação da equipe gestora e como ela atuará 

para o sucesso do empreendimento, uma explicação dos recursos necessários para 

iniciar e tocar o negócio, e mostrar a previsão dos resultados durante um período de 

tempo. O mesmo autor explica que se devem ter objetivos bem definidos, para que o 

plano sirva como um guia detalhado das idéias e da visão do empreendedor. Para 

complementar, Bernardi (2011) diz que um bom plano de negócios deve responder e 
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abranger quesitos sobre a empresa, o mercado, a estratégia do negócio, os recursos 

financeiros e humanos e sobre os riscos. 

Blank e Dorf (2014) apontam que muitos dos fracassos registrados em 

startups estão relacionados com a maneira como o plano de negócios foi executado, sem 

flexibilidade, por excesso de suposições, pressupondo como os clientes, os canais de 

distribuição, parceiros, e outros iriam se comportar, com rigidez. 

A fase seguinte, de acordo com Hisrich, Peter e Shepherd (2009) é a 

determinação de recursos necessários, que tem como objetivo a determinação dos 

recursos que serão utilizados com a finalidade de viabilizar a oportunidade em questão. 

Sendo esta iniciada com apreciação dos recursos do próprio empreendedor, não 

subestimando a quantidade e variedade dos recursos necessários, sem esquecer-se de 

analisar riscos associados à insuficiência de recursos. No que se refere à obtenção dos 

recursos, isso deve ser feito de maneira oportuna, tentando manter a posição de 

proprietário, evitando ceder parte do controle da empresa. E provavelmente serão 

necessários mais recursos para financiar o crescimento da empresa. 

A sugestão de Blank e Dorf (2014) é que se faça uma lista dos recursos 

que serão necessários para o bom funcionamento da startup, subdivididos em quatro 

categorias: físico, financeiro, humano e propriedade intelectual. Eles definem os 

recursos físicos como as instalações da empresa e seus produtos e serviços, já os 

recursos financeiros são compostos pelo dinheiro, que é a fundamental para as startups, 

e para arrecadar esse dinheiro, as startups se utilizam de artimanhas que serão 

apresentadas no decorrer do estudo. Os autores também apresentam os recursos 

humanos, que se dividem em três categorias: conselheiros pessoais (mentores, 

professores, treinadores), consultores e funcionários qualificados. E por fim a 

propriedade intelectual, que para as startups é como um ativo, que precisa ser adquirido, 

protegido e explorado. 

Na última fase do processo de empreender, que é a administração da 

empresa, o empreendedor deve empregar os recursos obtidos, problemas operacionais 

devem ser analisados, deve-se implementar um "estilo e uma estrutura administrativa", 

sendo que alguns empreendedores sentem grande dificuldade em administrar e 

desenvolver seu patrimônio (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009, p. 35). 

Blank e Dorf (2014) explicam que o empreendedorismo pode ser em 

pequenos negócios, assim como também em grandes empresas, apesar de as grandes 

corporações tornarem a inovação disruptiva uma tarefa difícil a ser realizada. Os autores 
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também citam o empreendedorismo social como uma forma de empreender, porém sem 

fins lucrativos. Já na questão das startups os autores apresentam as startups escaláveis e 

as compráveis, que serão mais bem explicadas no próximo tópico. 

 

2.2 STARTUPS 

Startups, de acordo com o SEBRAE (2016), são empresas novas com 

projetos promissores, ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento de idéias 

inovadoras, e que devido a essas características é visto como um negócio que envolve 

elevados riscos, mas que tem baixos custos iniciais e com grande expectativa de 

crescimento. De acordo com a mesma fonte, são consideradas startups solidificadas no 

mercado o Google, a Yahoo e o Ebay. Startups normalmente são de base tecnológica e 

buscam por um modelo de negócio inovador, empresas que criam modelos de negócios 

promissores a baixo custo e através de idéias inovadoras. 

Startups não são versões menores de empresas de grande porte, elas têm 

suas peculiaridades, são organizações temporárias que procuram um modelo de 

negócios escalável, recorrente e lucrativo (BLANK; DORF, 2014). As startups também 

querem que este modelo de negócio tenha a capacidade de crescer, mas de maneira 

sustentável. De acordo com os autores, a partir do momento em que a startup encontra 

seu modelo de negócio que possibilita a elevação de sua escala de maneira sustentável, 

ela deixa sua fase startup e se torna uma companhia, contudo, esta fase de transição é 

uma das mais complexas pela qual a startup passa. 

Um pouco nesta idéia está a definição apresentada por Nager, Nelsen e 

Nouyrigat, é a de que startups são empresas que se encontram em estágio inicial, 

normalmente em uma fase em que a concepção e fundação ocorreram recentemente, 

sendo este termo particularmente comum à empresas de base tecnológica. 

Já a Lei Municipal da cidade de Campinas (2014), define startup através 

do Artigo 2º da Lei nº 14920, como: 

 
Considera-se start-up a pessoa jurídica que se dedique a atividades 
relacionadas à prestação de serviços e provisão de bens, tais como: 
I – serviços de e-mail, hospedagem e desenvolvimento de sites e blogs; 
II – comunicação pessoal, redes sociais, mecanismos de buscas, divulgação 
publicitária na internet; 
III – distribuição ou criação de aplicativos e software original por meio físico 
ou virtual para uso em computadores, tablets, celulares e outros dispositivos 
eletrônicos móveis ou não; 
IV – desenho de gabinetes e desenvolvimento de outros elementos do 
hardware de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos 
informáticos; 
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V – atividade de pesquisa, desenvolvimento ou implementação de idéia 
inovadora ou modelo de negócios baseado na internet e nas redes telemáticas; 
e 
VI – atividades de pesquisa e desenvolvimento em: 
a) biotecnologia, fármacos e cosméticos; 
b) engenharia e sistemas de energia; 
c) produtos agrícolas; e 
d) ciências físicas e naturais não citadas anteriormente. 
(CAMPINAS, 2014). 

 

Outra definição é a do SEBRAE SP (2015), que apresenta startups como 

empresas em fase inicial, que têm base tecnológica, e com características específicas 

como (a) uma idéia inovadora, e que tenha potencial de se transformar em negócio, (b) 

um modelo de negócio escalável, e (c) baixo custo para iniciar suas atividades. 

O termo startup também é apresentado por Sevna Seed (2016), que o 

associa com o ato de iniciar uma empresa e colocá-la para funcionar, sendo que busca-

se para essa empresa um modelo de negócio repetível e escalável, uma idéia diferente 

podendo gerar soluções que atendam alguma necessidades de possíveis consumidores. 

Na mesma idéia Warmer e Weber (2014) também explicam startups 

como empresas jovens que procuram um modelo de negócio sustentável e escalável. 

Que vêm quebrando paradigmas da indústria, desenvolvendo e testando novos produtos, 

e ainda lida com uma grande variedade de incertezas, além de se diferenciar do clássico 

tipo de empresas através do seu alto nível de inovação e orientação para o crescimento. 

E com um apanhado de diversas das idéias já apresentadas, Normand 

(2016) também apresenta sua definição em que startups são empresas que normalmente 

tem idéia, mas não tem o recurso financeiro, tendo como ativo mais importante seus 

recursos humanos, e diferem de empresas tradicionais por serem empresas que buscam 

“crescimento exponencial e que buscam a escalabilidade”, sendo que para o autor, essa 

escalabilidade normalmente vem do uso de tecnologia com a função de tornar processos 

tradicionais mais baratos e eficientes. O autor ainda diz que outro ponto as diferencia de 

empresas tradicionais, o modelo de negócio, que pode ser sustentável a longo prazo 

devido ao uso de seu produto ou serviço de maneira repetida.  

 

Figura 3 – Quadro com definições do termo Startup na visão de autores selecionados 

Autor Definição de Startup 

BLANK; DORF 

(2014) 

Uma startup não é uma versão menor de uma grande companhia. Um 
startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio 
escalável, recorrente e lucrativo. No início, o modelo de negócio de uma 
startup caracteriza-se pela flexibilidade de idéias e suposições, mas não 
tem clientes e nada sabe sobre eles. 



26 
 

WARMER; 

WEBER (2014) 

Empresas jovens que estão à procura de um modelo de negócio 
sustentável e escalável. Sendo um tipo de empresa que vêm quebrando 
paradigmas da indústria, desenvolvendo e testando novos produtos, e 
ainda lida com uma grande variedade de incertezas, além de se diferenciar 
do clássico tipo de empresas através do seu alto nível de inovação e 
orientação para o crescimento. 

SEBRAE 

(2016) 

Empresas novas com projetos promissores, ligados à pesquisa, 
investigação e desenvolvimento de idéias inovadoras, que envolve 
elevados riscos, mas tem baixos custos iniciais e com grande expectativa 
de crescimento. São de base tecnológica e buscam por um modelo de 
negócio inovador, empresas que criam modelos de negócios promissores a 
baixo custo e através de idéias inovadoras. 

SEVNA SEED 

(2016) 

Ato de iniciar uma empresa e colocá-la para funcionar, sendo que busca-se 
para essa empresa um modelo de negócio repetível e escalável, uma idéia 
diferente podendo gerar soluções que atendam alguma necessidades de 
possíveis consumidores. 

NORMAND 

(2016) 

Startup é uma empresa que começa sem dinheiro, com uma idéia na 
cabeça e visão de longo prazo. Seu ativo mais importante são os 
fundadores e a equipe. Startups são diferentes de empresas tradicionais, 
como uma consultoria, em dois pontos principais: 
1) Startups são empresas com crescimento exponencial e que buscam a 
escalabilidade, ou seja, atingir milhões ou bilhões de consumidores em 
todo o planeta em um curto período de tempo. Essa escalabilidade 
geralmente advém do uso da tecnologia para tornar processos tradicionais 
muito mais eficientes e baratos 
2) Startups buscam um modelo de negócios que pode ser sustentável no 
longo prazo através do uso repetido de seu produto ou serviço. O nome 
disso, no jargão de tecnologia, é repetibilidade. 

NAGER; ELSEN; 

NOUYRIGAT 

(2012) 

Startup é uma empresa em seus estágios iniciais. Normalmente se refere à 
fase de concepção e fundação recente. É um termo particularmente 
comum entre empresas de base tecnológica. 

CAMPINAS 

(2014) 

São pessoas jurídicas que atuam com serviços ou produtos como serviços 
de e-mail, hospedagem e desenvolvimento de sites e blogs; comunicação 
pessoal, redes sociais, mecanismos de buscas, divulgação publicitária na 
internet; distribuição ou criação de aplicativos e software original por 
meio físico ou virtual para uso em computadores, tablets, celulares e 
outros dispositivos eletrônicos móveis ou não; desenho de gabinetes e 
desenvolvimento de outros elementos do hardware de computadores, 
tablets, celulares e outros dispositivos informáticos; atividade de pesquisa, 
desenvolvimento ou implementação de idéia inovadora ou modelo de 
negócios baseado na internet e nas redes telemáticas; e atividades de 
pesquisa e desenvolvimento em: biotecnologia, fármacos e cosméticos; 
engenharia e sistemas de energia; produtos agrícolas; e ciências físicas e 
naturais não citadas anteriormente.

SEBRAE SP 

(2015) 

São empresas que se encontram em fase inicial, de base tecnológica, e 
com características específicas como (a) uma idéia inovadora, e que tenha 
potencial de se transformar em negócio, (b) um modelo de negócio 
escalável, e (c) baixo custo para iniciar suas atividades. 

SEVNA SEED 

(2016) 

O termo “startup” geralmente é associado ao ato de iniciar uma empresa e 
colocá-la em funcionamento. A startup é um grupo de pessoas à procura 
de um modelo de negócios repetível e escalável. Na prática são pessoas 
trabalhando com uma idéia diferente que pode gerar soluções para a 
sociedade e atender as necessidades de potenciais consumidores. 

Fonte: A autora, 2016. 
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Barroca (2012) defende que assim como qualquer empresa, as startups 

também têm um ciclo de vida, e este se inicia na primeira fase, que é formada por 

baixos salários, crescimento baixo, lucros baixos, custos relativamente elevados e 

poucos concorrentes, seguida pela segunda fase onde existe um aumento de salários, 

lucros elevados, diminuição nos custos, maior número de concorrentes e mais 

competitividade.  

A próxima fase para Barroca (2012) é a de maturidade, em que se 

mantêm os salários elevados, assim como os lucros elevados, existe um foco na redução 

de custos, uma luta por uma fatia de mercado e estabilização. E por fim existe a fase do 

declínio, em que os salários começam a regredir, assim como os lucros e a concorrência. 

Sobre o início das startups, Blank e Dorf (2014) explicitam que a 

principal característica do modelo de negócio nessa fase é a flexibilidade de idéias e 

suposições, lembrando que, contudo, as empresas ainda não têm clientes, e têm poucas 

informações sobre eles. 

Para Barroca (2012), o processo de criação de uma startup consiste de 

várias fases, sendo elas, a fase da criatividade, o processo de incubação, a regeneração 

da idéia e a evolução e implementação dela. Para o autor, o sucesso das startups está em 

conseguir oferecer algo inovador ao consumidor, sendo que a inovação é resultante da 

oportunidade oferecida pelo meio e reconhecida pelo empreendedor, que transforma a 

idéia em um negócio rentável. 

Assim, é grande a importância do empresário sair de dentro do escritório, 

ir a campo, compreender os problemas do cliente de maneira profunda, o que poderia 

ser criado, o que poderia ser modificado, acrescido, enfim, como esse problema poderia 

ser resolvido, enfim, se atentar aos detalhes que são essenciais para se elaborar um 

produto bem sucedido (BLANK; DORF, 2016).  

Blank e Dorf (2016) ainda lembram que existem diferentes tipos de 

clientes, e apresentam um quadro diferenciando esses clientes, apresentado na figura 4. 
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Figura 4 – Quadro diferenciando os tipos de clientes 

 Avaliadores 

Iniciais 

Earlyvangelists Clientes Escaláveis Clientes em 

Geral 

Motivação 

Avaliação 
da 

tecnologia. 

Visão equivalente. 
Compreendem que 
têm um problema e 

visualizam uma 
solução 

equivalente à sua. 

Pragmáticos, 
interessados em um 
produto que pode 

solucionar um 
problema 

compreendido agora. 

Querem 
comprar o que é 

“padrão”, 
necessitam do 

“produto 
inteiro”. 

 

Precificação 

Grátis. 

Faça sua lista de 
preço considerando 
a urgência que eles 
têm, e então lhes 
dê um robusto 

desconto. 

Lista divulgada de 
preços e negociações 

difíceis. 

Lista divulgada 
de preços e 
negociações 

difíceis. 

Poder de 

Decisão 

Podem 
decidir uma 

compra 
gratuita. 

Podem aprovar 
uma compra 
unilateral. 

Normalmente 
podem acelerar 
uma compra. 

Internamente, são 
entusiastas da 

venda. 

A aprovação requer a 
passagem por todos 
os níveis. Processo 
padrão de vendas. 
Podem ser capazes 

de dispensar cotação 
de preços. 

A aprovação 
requer a 

passagem por 
todos os níveis. 
Processo padrão 

de vendas. 
Cotação de 
preços e/ou 
propostas de 

venda. 

Fonte: Blank e Dorf, 2014. 

 

Para aumentar a competitividade das startups, deve-se levar em conta 

alguns pontos que foram apresentados por Fleisch et al (2015), lembrando que o estudo 

realizado por estes autores foi voltado para a Europa, contudo seu resultado pode 

abranger outras regiões, como por exemplo, regiões do Brasil, como a Sudeste, ou 

inclusive áreas maiores. Esses pontos são: 

 

(1) ampliar a demanda do mercado doméstico, visando estimular as 

startups; 

(2) aumentar e incentivar o venture capital, que também é conhecido 

como capital de risco; 
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(3) atrair e contratar talentos de outros países, possibilitando a imigração 

destes talentos;  

(4) educar para a qualificação e apoio público, criar essa cultura é vital 

para a renovação deste setor;  

(5) implementar um mercado digital unificado (no caso deste estudo 

entre os países europeus, o que seria chamado de ONE Digital 

Europe), esse mercado teria a intenção de alcançar a massa do 

mercado doméstico.  

 

As startups podem ser divididas em dois grupos, as que são consideradas 

escaláveis e aquelas “compráveis”, sendo a primeira um trabalho normalmente 

originado dos empreendedores tecnológicos, fundadas com a intenção de que sua idéia 

principal mude o mundo e renda milhões de dólares, esses tipos de startup tendem a se 

aglomerar em pólos tecnológicos como Vale do Silício, Nova Iorque, e representam 

uma pequena parte dos empreendedores. Já as startups “compráveis” vêm se tornando 

um fenômeno devido ao baixo custo de desenvolvimento dos aplicativos digitais, o que 

possibilita que a empresa se financiem através de seus sócios e captação de montantes 

modestos de capital de risco, e depois são vendidas à grandes empresas (BLANK; 

DORF, 2016). 

Já o Guia Empreendedor (2016) acrescenta mais alguns tipos de startups 

além destas, como o Small-Business Startups, que são aquelas de micro e pequeno 

porte, também as Lifestyle Startups, que são empresas criadas sem grande intenção de 

crescimento financeiro, porém, o empreendedor atua em algo que gosta, como um 

hobby, outro tipo apresentado pela fonte é a Startup Social, que é criada com a intenção 

de ajudar alguma causa social, e o último tipo apresentado é a Large-Company Startup, 

normalmente são empresas de maior porte que estão no mercado há muito tempo e 

utilizam uma startup para se inovar. 

Como é percebido, o universo das startups inclui diversas variáveis que 

atuam juntas, e para auxiliar na compreensão do estudo e do funcionamento delas, nos 

próximos tópicos serão apresentados alguns termos de grande importância e que serão 

utilizados no decorrer do estudo. 

As startups podem atuar em diferentes setores, como finanças, viagens, 

alimentação, educação, saúde, comércio, entre outros que são apresentados pela 

Honeypot (2016), e pode ser visto na figura 5: 
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Figura 5 – Variedades de Startups 

 

            Fonte: Honeypot, 2016. 

 

A fonte ainda detalha com o que cada um destes tipos trabalha 

(HONEYPOT, 2016): 

 eCommerce: São aplicativos de comércio online, também de leilão, aluguel; 

 AdTech: Análise de dados, gerenciamento de dados, Big Data, Business 

Intelligence (BI);  

 FinTech: Soluções financeiras, de pagamento, internet banking, seguros, 

crowdfunding (ou financiamento colaborativo); 

 Marketing Solutions: Soluções na área de marketing como Cross Channel 

Marketing (ou cruzamento de dados), Marketing de conteúdo (content 

marketing), emails de marketing, geração de leads; 

 Retail: São soluções para varejo, como classificados, inventários, pesquisa de 

vendas locais;  

 Apps: Aplicativos para aparelhos móveis; 

 Games: Jogos; 
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 Food Delivery: Entrega de comida, plataforma para realizar o pedido de comida, 

compras de mercado; 

 Travel: Serviços de viagem no geral, como por exemplo, reserva de hotéis, 

aluguel de carros; 

 Real Estate: plataformas imobiliárias, para corretores, procura de imóveis, etc. 

 EduTech: plataformas de ensino e tutoria; 

 Health: setor de saúde e cuidados médicos: 

 Service: serviços de limpeza, de motorista, entre outros; 

 HR: Soluções voltadas para o setor de recursos humanos; 

 Music: streaming, softwares de músicas; 

 Other: diversos outros tipos de startups que são difíceis de definir devido à sua 

variedade. 

 

2.2.1 Incubadoras e Aceleradoras 

Aceleradoras são organizações ou programas que oferecem conselhos, 

tutorias, ou recursos com a intenção de ajudar empresas de menor porte a crescer (PRI, 

2016). As aceleradoras auxiliam as startups a se desenvolverem, contudo, o apoio delas 

é realizado por um tempo determinado, normalmente de 3 a 6 meses, através de aporte 

financeiro, eventos programados e mentoria intensiva, normalmente esses programas 

preferem focar em pequenos times de empreendedores ao invés de empreendedores 

individuais (NESTA, 2014). 

Nesta (2014) explica que nem todas as aceleradoras são iguais, existe 

mais de um tipo, normalmente podem ser diferenciadas por áreas de atuação, ou 

dependendo do motivo para que foram criadas, por exemplo, aceleradoras com intuito 

de melhorar o fluxo de negócios para os investidores (Venture-backed), outras com a 

intenção de auxiliar no desenvolvimento econômico local (Government-backed), ou 

ainda, aceleradoras que foram criadas para apoiar um tipo de pesquisa específica ou 

desenvolver um ecossistema ao redor de determinada tecnologia, e normalmente são 

‘financiadas’, criadas, por empresas de maior porte (Corporate-sponsored). 

Já as incubadoras, Pri (2016) explica que elas têm como função 

estimular, nutrir as startups em seus primeiros meses ou anos de vida, para que a mesma 

se estabilize. A base da incubadora é auxiliar empresas em seu estágio inicial, ou 

inclusive antes do seu nascimento formal, é um mecanismo que auxilia na geração de 

novos empreendimentos, levando em conta as peculiaridades locais, e ajudando os 



32 
 

empreendedores a terem acesso aos recursos e mercados, assim como acesso ao 

conhecimento (ANPROTEC, 2016).  

De acordo com o estudo da Anprotec (2016), vão ocorrendo evoluções 

das incubadoras em gerações: 

 

 Primeira Geração: Com o foco principal em oferecer um espaço físico de 

qualidade a um preço baixo, com foco principal em transformar 

tecnologias originadas nas universidades e centro de pesquisas, em 

negócios, através de uma estratégia que pode ser apresentada como 

“technology push”; 

 Segunda Geração: Já o foco destas vai além do espaço físico e recursos 

compartilhados, atentando também ao desenvolvimento do 

empreendedor com recursos como tutorias, treinamentos, e outros, sendo 

sua atuação entendida como “market pull”; 

 Terceira Geração: Mais completa e complexa, além de oferecer o que as 

demais oferecem, as incubadoras que se encontram neste estágio também 

ajudam na criação e operação de redes que auxiliam os empreendedores a 

terem acesso a recursos e conhecimentos, interligando a incubadora, a 

empresa e o ecossistema no qual estão envolvidos. 

 

2.2.2 Investindo em Startups 

Os Business Angels, ou Anjos, normalmente são empreendedores já 

estabelecidos no mercado, também podem ser profissionais que dão o pontapé inicial 

para se começar a startup, ou dão o capital para investir e ajudar a empresa a crescer, 

esses investimentos são feitos quando o anjo acredita que a idéia da startup dará certo, e 

são feitos por pessoas físicas (PRI, 2016). Nesta (2014) complementa que são 

investidores que além de investir seu capital nesses negócios, também fornecem 

mentoria e dividem seu know-how, normalmente são investimentos para startups que 

estão iniciando. 

Seedfunds, também fornecem o financiamento inicial para startups 

(NESTA, 2014). Capital semente, como é conhecido no Brasil de acordo com a 

Endeavor (2016b), tem uma idéia similar a dos business angels, contudo este tipo de 

apoio é realizado por pessoas jurídicas, normalmente realizados por fundos de 

investimentos. 
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Já o CV, Capital Venture ou Capital de Risco, estes termos são utilizados 

para nomear todo e qualquer investidor de risco, normalmente investem em empresas de 

menor porte, porém já estabelecidas, e tem a função de elevar o patamar do negócio 

(ENDEAVOR, 2016). 

 

2.2.3 Trabalhando em Startups 

Se tratando do espaço físico, grande parte das startups trabalham em 

espaços conhecidos como coworking, que são espaços de trabalho compartilhados (PRI, 

2016). Normalmente esses espaços oferecem espaços de reunião, de encontro, 

oportunidade de conhecer outros empreendedores e também têm um calendário de 

eventos (NESTA, 2014). 

Já falando sobre os talentos, Blank e Dorf (2014) explicam que as 

startups contratam responsáveis por áreas como marketing, RH, vendas, produção, pela 

sua bagagem, por aquilo que podem fazer, devido ao ritmo acelerado de trabalho e 

adaptação das startups, os autores acreditam que a experiência destes profissionais é 

suficiente para se assumir riscos como lançamento de novos produtos ou serviços. E 

quando erros acontecem, o que diferencia uma startup de sucesso, é a sua capacidade de 

aprender com eles. Outra característica importante para executivos que atuam em 

startups, é que se sintam a vontade trabalhando em meio ao caos, incerteza e mudanças, 

que são típicos do setor. 

 

2.2.4 Ecossistemas para Startups 

As principais cidades que despontam no setor de startups têm 

ecossistemas favoráveis a isso, como será apresentado no decorrer do estudo, mas o que 

são esses ecossistemas? De acordo com o SEBRAE SP (2015), são ambientes estruturas 

que apóiam as startups, e normalmente são compostos por universidades que têm a 

proposição de formar empreendedores de alto padrão, também por incubadoras e 

aceleradoras com tutores capacitados para auxiliar os empreendedores, além de 

investidores que queiram investir em inovações, e claro, incentivos e legislações 

favoráveis ao empreendedorismo. 

Dentro dos ecossistemas estão os Habitats de Inovação Tecnológica, 

HIT, que são espaços propícios para a inovação principalmente por estimularem o 

compartilhamento de informação, incentivarem o networking, além de procurar unir o 

conhecimento, o capital, a tecnologia e os talentos. Alguns destes ambientes são os 
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parques tecnológicos, cidades inteligentes, incubadoras, aceleradoras, espaços de 

coworking, laboratórios, entre outros, a figura 6 pode facilitar a compreensão deste 

habitat. 

 

Figura 6 – Habitats de Inovação Tecnológica 

 

Fonte: UFSC (2016) 

 

São apresentadas algumas características que são bem valorizadas no 

ecossistema das startups: 

 

 Capacitação: Continuar estudando (cursos, livros, eventos, palestras), 
buscar mentorias (incubadoras, aceleradoras, universidades, escolas de 
negócios); 

 Disrupção: Crie, inove, faça diferente. Inaugure, mude padrões e 
protocolos; 

 Execução: Só uma boa idéia não basta. O valor está em executá-la (...). 
 Prototipação: Faça um MVP, produto ou uma ferramenta que ajuda validar 

o negócio; 
 Erro: Faz parte do aprendizado, mas é importante aprender com ele; 
 Validação: Seja um “caçador de respostas” para melhorar seu 

produto/serviço é preciso validar o produto ou serviço o tempo todo; 
 Pivotar: Mudar o negócio faz parte, nada é pra sempre; 
 Networking: É tudo. E é muito mais fácil de acontecer nesse ecossistema. 

Encontre pessoas, saia do escritório, tome café com muita gente; 
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 Pitch: A importância de vender bem a sua idéia, de forma simples e rápida; 
 Eventos: Faz parte da rotina. (...) Neles estão as oportunidade de 

aprendizado e networking; 
 Acessível: Pessoas sem cerimônia, de portas abertas; 
 Compartilhar: Idéias, conhecimento, espaços, coworking, recursos. O 

escambo é uma prática. ‘Givetoget’ é um mantra; 
 Transparência: O mundo é pequeno, o ecossistema das startups é uma 

ervilha; 
 Resiliência: É preciso paciência, persistência e paixão pelo trabalho; 
 24HS: Empregado quer feriado, empreendedor quer trabalho; 
 Crise e Desafios: ‘Oba’! Oportunidades de inovar e resolver problemas 

reais; 
(SEBRAE SP, 2015).  

 

Os autores também explicam que a cultura startup enfatiza o “faça e faça 

logo”, estimulando a pró-atividade, para que os empreendedores percam menos tempo, 

visto que o tempo é um fator de grande importância para o sucesso de startups 

(BLANK; DORF, 2014, p.9).  

Alguns ecossistemas vão se desenvolvendo tão bem, que vão formando 

clusters tecnológicos, como é o caso do Vale do Silício nos EUA, de Londres e a Tech 

City, Berlin e a Silicon Allee. Sendo que cluster é quando ocorre uma concentração 

espacial de empresas, que atuam em determinado setor, e que possuem características 

semelhantes, colaboram entre si, favorecendo mais ainda seu ecossistema (PORTER, 

1998). 

Para que um ecossistema tenha sucesso, diversos atores participam dele. 

Etzkowitz (2008) ressalta a importância da Tríplice Hélice nesse processo, em que a 

interação entre universidade-indústria-governo, que caracteriza a dinâmica da inovação. 

Etzkowitz e Leydesdorff (2000) explicam que a universidade age como indutora das 

relações com as empresas e o governo para gerar inovação e levar ao desenvolvimento 

econômico, sendo que essa inovação resultante desta relação surge de um processo 

envolvendo ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento nas universidades, 

empresas e governos, de uma maneira que os três estejam em uma espiral de transições 

sem fim, sempre se relacionando. A figura 7 resume o que é essa tripla hélice da 

inovação. 
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Figura 7 – Tripla Hélice 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Etzkowitz e Leydesdorff (2000). 

 
A importância da tríplice hélice é inegável, e com base neste modelo 

desenvolvido por Etzkowitz e Leydesdorff (2000), foram surgindo modelos 

complementares em que se incluíam outros atores além da universidade, das empresas e 

do governo, como apresentado na figura 8, apresentada na página seguinte. 

Dos atores presentes nas figuras, parte já foi esclarecidos sobre sua 

participação no ecossistema das startups, já abordando os outros atores, como as 

entidades de apoio, essas entidades normalmente são governamentais ou sem fins 

lucrativos, que normalmente não apóiam exclusivamente startups, por serem de maior 

porte e já terem um papel na sociedade, costumam atuar com outros tipos de 

empreendimentos e passaram a atuar também com startups (SEBRAE PR, 2016). 

O outro tema não especificado ainda são os movimentos locais, que são 

organizados por pessoas que tem ou atuam com startups, voltados para quem quer entrar 

no mundo das startups ou quem já atua nele, quando mais amadurecidas tendem a fazer 

mais parcerias. As Instituições de Ensino Superior têm grande importância devido á sua 

área de pesquisa, que resulta em inovação, os ecossistemas que são bem desenvolvidos, 

em sua maioria, tem as IES como atores atuantes e fortes (SEBRAE PR, 2016). 

Na pesquisa apresentada a seguir, foram selecionados alguns aspectos 

para se analisar os programas voltados para startups das cidades estudadas. Esses 

aspectos foram baseados na figura 8, que aborda os atores do ecossistema de startups, 

pelo SEBRAE PR (2016), sendo os aspectos em questão, o suporte financeiro, acesso a 

financiamento, auxílio com produto /serviço/ mercado, coaching, qualificação, espaço 

físico e networking, e serão mais bem explicados no método de pesquisa deste estudo. 

  

Universidade

EmpresaGoverno



37 
 

Figura 8 – Atores do ecossistema de startups 

 

Fonte: Adaptado pela autora de SEBRAE PR (2016)  
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2.3 DESENVOLVIMENTO LOCAL 

O conceito de desenvolvimento difere entre os autores. Ao responder a 

indagação sobre “o que é desenvolvimento”, Veiga (2008, p.17) explicita três tipos 

básicos de resposta, a primeira é que o desenvolvimento é sinônimo de crescimento 

econômico, a segunda afirma que o “desenvolvimento não passa de ilusão, crença, mito, 

ou manipulação ideológica”, e a terceira, tenta explicar que o desenvolvimento nada tem 

de “quimérico e nem pode ser amesquinhado como crescimento econômico”.  

De maneira mais objetiva, Ferreira (2010), apresenta os significados de 

desenvolvimento como: 1) ato ou efeito de desenvolver; 2) aumento, progresso; 3) 

ampliação; 4) explanação; 5) minuciosidade; 6) incremento; 7) propagação; 8) desenho 

(de planta, perfil, etc.). 

Já para Gremaud, Vasconcellos e Toneto Jr (1999), um dos problemas do 

conceito de desenvolvimento é que esse, muitas vezes, é confundido com o conceito de 

crescimento econômico. Os autores definem crescimento econômico como a ampliação 

quantitativa da produção, e explicam que crescimento econômico também está dentro 

do conceito de desenvolvimento, porém este último não se resume a isso.  

Buarque (2002, p.15) explicita que como toda formulação teórica, o 

conceito de desenvolvimento também tem uma base histórica, e lembra que até a década 

de 70, o modelo de crescimento econômico do pós-guerra, que era conhecido como 

fordismo, era fundado no tripé: abundância de recursos naturais e energético, no 

aumento da produtividade do trabalho e na presença do Estado de Bem-Estar (ou do 

“Estado desenvolvimentista, no caso do Brasil“). Contudo, de acordo com o autor, a 

partir desta década, esse modelo entre em decadência e surgem novos processos e 

inovações que vão preparando para o surgimento de um novo paradigma de 

desenvolvimento, o autor apresenta um quadro que explica de maneira simplificada 

algumas mudanças no paradigma de Desenvolvimento, como apresentado na figura 9. 

 
Figura 9 – Quadro sobre a Mudança no Paradigma de Desenvolvimento 

Fordismo Novo Paradigma 

Crescimento econômico extensivo com 

aumento do consumo de massas 

Crescimento econômico seletivo com 

diversificação do consumo 

Economia de escala (padronização e produção 

em grandes quantidades) 

Flexibilidade da produção e ganhos na 

qualidade e diversidade e produtos (economia 

de escopo) 

Competitividade baseada em abundância de Competitividade baseada em tecnologia, 
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recursos naturais, baixo custo da mão de obra, 

e limitado controle ambiental (impactos 

ambientais externalizados) 

conhecimento, informação e recursos 

humanos qualificados e no controle e 

qualidade ambiental 

Estado de Bem Estar e interventor com 

gerência burocrática e crescente participação 

no PIB e no investimento social 

Novas institucionalidades, reorientação do 

papel do Estado para a regulação e 

administração por resultados (Terceiro Setor) 

Aumento da produtividade, dos salários 

(participação na renda nacional) e do emprego 

Aumento da produtividade e da qualidade 

com mudança das relações de trabalho e 

redução do emprego formal e do trabalho no 

valor do produto 

Dinamização da base industrial e do consumo 

de bens industrializados de massa 

Crescimento de novos segmentos e setores, 

especialmente terciário, serviços públicos e 

quaternários (serviços ambientais) 

Fonte: Buarque, 2002, p.18 

 

O debate sobre o desenvolvimento vem sendo travado há algum tempo, e 

tem se intensificado, nesse contexto delicado, surge a proposta de um Desenvolvimento 

Sustentável como alternativa desejável, baseada em três pilares, o social, o econômico e 

o ambiental (SACHS, 2008). 

Abordando-se a questão do desenvolvimento sustentável, Veiga (2008, 

p.10) o adjetiva como “socialmente includente, ambientalmente sustentável e 

economicamente sustentado no tempo”. Concordando com ele, Buarque (2008) aborda 

o desenvolvimento local sustentável como um processo de mudança social e de 

elevação da sociedade, através dele ocorre a compatibilização do crescimento e da 

eficiência da economia, com a conservação do meio ambiente, a equidade social e 

também da qualidade de vida. 

Buarque (2008) ressalta que a elevação da qualidade de vida e a equidade 

social são os principais objetivos do modelo de desenvolvimento, sendo a eficiência e o 

crescimento econômicos considerados pré requisitos para sua elevação, e a conservação 

ambiental é um condicionante determinante, do desenvolvimento sustentável. 

Abordando primeiramente esse pilar ambiental, o Relatório de 

Brundtland, que é um documento intitulado Nosso Futuro Comum, elaborado pela 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (1991), criada pelas 

Organizações das Nações Unidas, define desenvolvimento sustentável como aquele 
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capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de 

atender as necessidades das futuras gerações. 

Ao abordar o desenvolvimento econômico, Smith (1776, apud Santos et. 

al. 2012) defendia que só seria possível um país se desenvolver quando os agentes 

econômicos fossem capazes de satisfazer seus interesses próprios, ou seja, mesmo que a 

intenção do empresário fosse o enriquecimento próprio, o mesmo estaria contribuindo 

para a sociedade através da sua produção e acúmulo de riquezas.  

Ainda Santos et. al. (2012) apresentam outros autores como David 

Ricardo, autor da obra do ano de 1817, “Princípios da Economia Política e Tributação”, 

e Karl Marx, e todos direcionam o conceito de desenvolvimento econômico para um 

mesmo rumo, o acúmulo de riqueza. 

Tratando da importância do desenvolvimento social, esse foi reconhecido 

pela primeira vez pelos Chefes de Estado e Governo, a convite das Nações Unidas, no 

ano de 1995 durante a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social ocorrida na 

cidade de Copenhague na Dinamarca (ONU, 1995). Nesta conferência foi reconhecida a 

necessidade urgente de resolver problemas sociais, e atacar tanto as causas subjacentes e 

estruturais dos problemas sociais, como também suas conseqüências, para que se 

diminua o estado de incerteza e insegurança das pessoas. 

 
Reconhecemos, por conseguinte, que o desenvolvimento social é um 
elemento fundamental das necessidades e aspirações das pessoas do mundo 
inteiro e da responsabilidade dos governos e de todos os sectores da 
sociedade civil. Declaramos que, em termos econômicos e sociais, as 
políticas e os investimentos mais produtivos são os que dão poder às pessoas 
para aproveitar ao máximo as suas capacidades, recursos e oportunidades. 
(ONU, 1995). 

 

Com essas definições pode-se perceber que o conceito de 

desenvolvimento vai além da idéia de crescimento, visto que é de grande importância 

considerar a maneira como este crescimento ocorre, e o que ele reverte para a melhora 

da qualidade de vida das pessoas, assim, para se ter uma visão global do que é 

desenvolvimento, deve-se levar em conta os conceitos de sustentabilidade, que já foi 

apresentado, o de equidade, para que as pessoas tenham acesso igual às oportunidades, e 

o conceito de desenvolvimento participativo, que é aquele definido e guiado por meio 

de decisões que agreguem toda a comunidade, em níveis mais amplos, ou níveis 

regionais e locais. Desenvolvimento local, assim como o conceito de desenvolvimento, 

é controverso como apresentado a seguir: 
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Há quem diga que as experiências de desenvolvimento local são apenas a 
expressão espacial de um novo arranjo industrial "pós-fordista" (Benko e 
Lipietz, 1994). Há quem diga, por outro lado, que as experiências de 
desenvolvimento local têm dinâmicas próprias e não são apenas o reflexo da 
reorganização internacional do capital (Bacattini, 1994). Há ainda quem 
acredite no local como espaço privilegiado para experimentações contra-
hegemônicas (Santos e Rodríguez-Garavito, 2006). (MARTINS; VAZ; 
CALDAS, 2010). 

 
 

Assim como existem controvérsias no conceito, nos seus objetivos 

também, algumas são apresentadas por Cabugueira (2000), que explica que existem 

interpretações diferentes para o desenvolvimento local, têm aquelas que acreditam que o 

sistema produtivo local deve fomentar a capacidade empresarial, assim como existem 

aquelas que deixam para segundo plano os objetivos econômicos e argumentam que o 

desenvolvimento local tem como objetivo manter o patrimônio histórico e cultural e/ou 

preservar o meio ambiente. Enquanto González (1998), de maneira mais geral, diz que o 

desenvolvimento local tem como objetivo básico e primordial melhorar o nível de vida 

da população, combinando diferentes potencialidades de cada território, de seus 

recursos e de sua força empreendedora. 

Concordando, Buarque (2002, p.25) explica que para ser “consistente e 

sustentável“, o desenvolvimento local deve “mobilizar e explorar as potencialidades 

locais”, com a finalidade de contribuir tanto para a competitividade local quanto para a 

elevação das oportunidades sociais. Assim, esse desenvolvimento, de maneira 

sustentável, resulta da interação entre a qualidade de vida da população local, da 

eficiência econômica e da gestão pública eficiente, como apresentado na figura 10. 

 

Figura 10 – Desenvolvimento local sustentável 

 

Fonte: Buarque, 2002, p.28 
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Gonzáles (1998) argumenta que no desenvolvimento local existem 

influências externas, que vêm de ações descentralizadoras das administrações, mas é um 

movimento endógeno, originário da iniciativa da sociedade civil vinculada a um 

território. O autor explica também que o desenvolvimento local adquire caráter setorial, 

especializado, onde a economia local se especializa na produção de determinado bem ou 

serviço, e de forma complementar, adquiri uma perspectiva de caráter territorial, em que 

os recursos organizacionais coletivos devem estar orientados a maximizar os aspectos 

mais competitivos de cada território. E esse aspecto poderá ser observado no próximo 

tópico.  

No presente estudo, o local a ser estudado é um município, sendo assim, 

Buarque (2002, p, 33) explica que o desenvolvimento local pode ser aplicado a 

diferentes espaços territoriais, nesse caso abordaremos mais o desenvolvimento 

municipal, que é um espaço delimitado pelo corte político administrativo municipal, ele 

pode ser mais abrangente que espaços como comunidades e menos que microrregiões. 

O autor explica que no geral o município tem uma escala territorial propícia à 

“mobilização das energias sociais e à integração de investimentos potencializadores do 

desenvolvimento“, e isso pode ser atribuído tanto pela sua dimensão que é reduzida se 

comparada com abordagens de territórios maiores, ou também pela “aderência político-

administrativa que oferece, por intermédio da municipalidade e da instância 

governamental”. 

2.3.1 Políticas Públicas 

Para a melhor compreensão do tema políticas públicas, é necessário 

definir alguns papéis envolvidos nesse contexto, como o do Estado, da Constituição, dos 

três poderes, e o papel dos municípios. 

O Estado é soberano para ditar as normas dentro de seu território, 

organiza juridicamente a sociedade estabelecendo normas, sua atuação deve ser sempre 

voltada ao bem-estar coletivo (REIS; REIS, 2003). Os autores explicam que todo 

Estado tem constituição, que seria a organização de seus elementos primordiais, 

regulando a forma do Estado, de seu governo, dos direitos fundamentais, do exercício 

do poder, e diversos outros. É um agente normativo e regulador da atividade econômica 

no país, sendo assim, o Estado irá exercer as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, na forma de lei, desta maneira sendo determinante para o setor público e 

indicativo para o privado. E para facilitar a condução desse Estado, com a finalidade de 

assegurar a democracia e soberania deste, a Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 
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1988) destaca, em seu artigo 2º, os três poderes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo 

e o Poder Judiciário. 

Costin (2010) explica que o Poder Executivo tem como objetivo 

governar o povo e administrar os interesses públicos, enquanto o Poder Legislativo 

elabora as leis do país, estado ou município, e o Poder Judiciário tem como função 

administrar a justiça na sociedade, através do cumprimento de normas e leis judiciais e 

constitucionais. 

Já o Município é um componente da Federação, mas não é uma entidade 

federativa, por não possuir, propriamente dito, os três poderes, tendo apenas dois, o 

Executivo, correspondente ao prefeito e o Legislativo, a câmara dos vereadores (REIS; 

REIS, 2003). 

A administração pública é o conjunto de agentes, serviços e órgão 

instituídos pelo Estado com a finalidade de gerir certas áreas da sociedade, lembrando 

que a administração pública pode ser nas esferas federal, estadual ou municipal 

(COSTIN, 2010). Di Pietro (2014) complementa que dentre as atividades 

administrativas exercidas estão a polícia administrativa, o serviço público e o fomento, 

ou seja, atividade de incentivo à iniciativa privada de utilidade pública, e são indicadas 

as seguintes como sendo fomento: 

 

a) Auxílios financeiros ou subvenções, por conta dos orçamentos públicos; 
b) Financiamento, sob condições especiais, para a construção de hotéis e 

outras obras ligadas ao desenvolvimento do turismo, para a organização 
e o funcionamento de indústrias relacionadas com a construção civil, e 
que tenham por fim a produção em larga escala de materiais aplicáveis 
na edificação de residências populares, concorrendo para seu 
barateamento; 

c) Favores fiscais que estimulem atividades consideradas particularmente 
benéficas ao progresso material do país; 

d) Desapropriações que favoreçam entidades privadas sem fins lucrativos, 
que realizem atividades úteis à coletividade, como os clubes desportivos 
e as instituições beneficentes. 
(DI PIETRO; 2014, p. 56, apud OLIVEIRA, F. A. de; RDA 120/14) 
 
 

Cavalcanti e Martinelli (2007, p.3), explicam que as políticas públicas 

para incentivo de empresas de micro e pequeno porte estão dentro dessa atividade da 

administração pública, de fomento, delegando ao Estado a função de “realização de 

investimentos sociais focados em estratégias de desenvolvimento, por meio de infra-

estrutura, financiamento, crédito, capacitação e formação, tecnologias e educação”. 

O conceito de política pública é explicado por Di Pietro (2014), como 

instrumentos de ação, metas, definidas pelo Poder Público, para a consecução de 
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interesses públicos que lhe incube proteger. Complementando, Souza (2006) explicita 

que a política pública é um campo multidisciplinar, e repercutem na economia e nas 

sociedades, é um campo do conhecimento que tenta simultaneamente colocar o governo 

em ação e/ou analisar essa ação e, quando se tornar necessário, indicar mudanças no 

curso dessas ações.  

A formulação das políticas públicas dá-se no momento em que os 

governos democráticos apresentam seus propósitos e plataformas eleitorais através de 

programas e ações que poderão produzir resultados ou mudanças na realidade (SOUZA, 

2006). Ao se formular políticas públicas é necessário ter planejamento e recursos 

orçamentários, sendo que estes são finitos, visto que não se tem montante suficiente 

para satisfazer todos os direitos sociais (DI PIETRO, 2014). 

Sendo assim, Cavalcanti e Martinelli (2006, apud FREY, 2006) analisam 

que o principal interesse das políticas públicas é solucionar problemas específicos da 

sociedade através de estratégias escolhidas. E do ponto de vista das micro e pequenas 

empresas, é esperado que o Estado desenvolva políticas públicas que estimulem o 

progresso do país.    
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

O presente estudo é uma pesquisa em administração, sendo que Cooper e 

Schindler (2003) colocam que a pesquisa em administração é importante, pois auxilia na 

investigação relacionada a um problema de gestão e de tomada de decisão. Contudo esta 

pesquisa não visa atender um cliente específico, mas sim a objetivos acadêmicos.  

O estudo foi realizado em quatro etapas distintas, mas que se relacionam, 

estas serão descritas neste tópico de metodologia, e são parte do processo de pesquisa, 

de acordo com Hair Jr. e outros (2010): 

1. Determinar o problema de pesquisa; 

2. Selecionar uma concepção de pesquisa adequada; 

3. Executar a concepção da pesquisa; 

4. Comunicar os resultados da pesquisa. 

Para a consecução da primeira etapa é necessário identificar e esclarecer 

as necessidades de informação, definir o problema e as questões de pesquisa, além de 

especificar os objetivos da pesquisa (HAIR JR., 2010). O problema de pesquisa do 

referente estudo assim como seu objetivo geral e objetivos específicos já foram 

apresentados. 

Dessa maneira, se torna necessário definir a área de atuação do 

estudo, que trabalhará com o desenvolvimento local, contudo esse conceito pode ser 

aplicado a diferentes territórios e aglomerados humanos, podendo ser uma 

comunidade até um município, ou microrregião (BUARQUE, 2002), assim sendo 

necessário delimitar o território que será abordado no estudo para facilitar o 

desenvolvimento e compreensão da pesquisa. Neste estudo abordaremos como 

local, o município de Franca, que se localiza no interior do estado de São Paulo, 

situado na região Sudeste do Brasil. Sendo assim iremos trabalhar com o 

desenvolvimento municipal, que de acordo com Buarque (2002, p.32) é um caso 

particular de desenvolvimento local e que tem sua “amplitude espacial delimitada 

pelo corte político-administrativo do município”. 

Já na etapa de número dois, a principal ação é escolher a concepção 

mais apropriada para a pesquisa, que no caso do presente trabalho tem uma 

abordagem qualitativa, visto que este tem características como “hierarquização das 

ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o 

local em determinado fenômeno” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.33). De 
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acordo com Lakatos e Marconi (2006), o estudo qualitativo preocupa-se em analisar 

e interpretar aspectos mais profundos, fornecer análise mais detalhada sobre as 

investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento, etc. 

Essa pesquisa também tem caráter bibliográfico e documental, visto 

que grande parte dela é baseada em material já elaborado, sendo que parte deste 

material é contribuição de outros autores para a área, e parte ainda não receberam 

determinados tratamentos analíticos (GIL, 1999). 

Quanto ao fato de ser um estudo descritivo, segundo Sampieri, 

Collado e Lucio (2006, p. 101) a pesquisa descritiva busca especificar propriedades 

e características importantes de qualquer fenômeno que se analise, “descrever é 

coletar dados”, de acordo com Gil (1999). Para completar, Samara e Barros (2007) 

dizem que: 

Os estudos descritivos, também chamados de pesquisa ad hoc, como diz 
o próprio nome, procuram descrever situações de mercado a partir de 
dados primários, obtidos originalmente por meio de entrevistas pessoais 
ou discussões em grupo, relacionando e confirmando as hipóteses 
levantadas na definição do problema de pesquisa, e respondendo, por 
exemplo, as hipóteses levantadas na definição do problema de pesquisa 
(SAMARA, BARROS, 2007, p.50). 

 

A natureza desta pesquisa é aplicada, visto que de acordo com Gerhardt e 

Silveira (2009) tem como objetivo gerar conhecimentos que possam ser aplicados na 

prática, ou seja, envolve interesses locais. 

Após definida a concepção da pesquisa, inicia-se a etapa três, que é 

executar a concepção da pesquisa, ou seja, coletar e preparar os dados, além de analisar 

os mesmos e interpretar os dados a fim de que se gere um conhecimento.  

Sendo assim, foram coletados os dados para a pesquisa, e estes são 

primários e secundários. Sendo dados secundários considerados por Kotler e Keller 

(2006) como dados que já haviam sido coletados para outra finalidade e que podem ser 

encontrados em algum lugar, enquanto os dados primários são aqueles coletados para 

determinada finalidade, para um projeto específico, dados coletados com propósito 

definido. 

A princípio foi realizado o levantamento dos dados secundários, esse 

processo deu-se através de fontes como livros especializados nos temas a serem 

abordados no estudo, além de revistas acadêmicas das áreas relacionadas no trabalho, 

contando também com referencial vindo de periódicos especializados e sites virtuais. 
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Parte destes dados secundários foi coletado em sites governamentais das 

cidades estudadas, assim como blogs especializados, e sites de empresas particulares 

que estão envolvidas no tema. Estes dados serão utilizados para realizar um estudo 

comparativo. 

As cidades selecionadas para o estudo foram Londres, no Reino Unido, 

Berlim, na Alemanha, Nova York e o Vale do Silício nos Estados Unidos, São Paulo, 

Campinas, São José dos Campos, Joinville, Maringá e Ribeirão Preto no Brasil. A 

escolha destas cidades deu-se devido ao fato de serem referência, algumas inclusive 

referências mundiais, no ecossistema das startups.  

O Vale do Silício foi escolhido como o melhor ecossistema para startups 

se desenvolverem, enquanto Nova York ficou em segundo lugar (COMPASS, 2016). Já 

as cidades de Londres e Berlin, ainda de acordo com a Compass (2016), foram as 

cidades européias com melhor ecossistema para startups, ficando, respectivamente, nas 

6ª e 9ª colocação.  

Já a escolha das cidades brasileiras deu-se através do estudo ICE 2015, 

realizado pela Endeavor (2016), que realizou uma pesquisa e fez um ranking 

determinando as cidades mais empreendedoras do país, São Paulo ficou em primeiro 

lugar e por isso foi apresentada no estudo. As demais cidades foram escolhidas por 

serem as cidades de interior mais bem colocadas na pesquisa, foi determinado este 

recorte para apresentar cidades que tivessem porte e outras características mais 

semelhantes com a cidade de Franca, para a qual serão propostas ações no término do 

estudo. Então as cidades escolhidas e suas colocações foram Campinas (5º), São José 

dos Campos (6º), Joinville (9º), Maringá (11º) e Ribeirão Preto (12º). 

Depois de selecionadas as cidades, foram escolhidos alguns programas 

de apoio e incentivo às startups destas cidades, sendo alguns deles de iniciativa privada 

e outros de iniciativa pública, dentro de iniciativas públicas essas poderiam ser de 

alcance federal, regional ou municipal, sendo que essas informações estarão 

especificadas em cada um dos programas.  

Estes programas foram apresentados, e foram destacadas algumas de suas 

características principais em um quadro, essas características foram baseadas na figura 

8, em que SEBRAE PR (2016) apresenta atores do ecossistema das startups. Essas 

características foram apresentadas visando facilitar a compreensão sobre eles e para 

especificar a área de atuação deles, ou seja, qual a principal forma de ajuda que cada 
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programa oferecia para as startups. Ressaltando que os programas poderiam oferecer 

desde uma das opções até todas: 

 

 Suporte financeiro: esse suporte poderia ser através de ‘bolsas’, de incentivos 

fiscais, de patrocínios e outras opções que poderiam envolver tanto dar uma 

quantia de dinheiro para a empresa, quanto economizar; 

 Acesso a financiamento: facilitaria o acesso a financiamentos, também podendo 

oferecer financiamentos com melhores taxas, melhores formas de pagamento; 

 Auxílio com produto/ serviço/ mercado: este auxílio é quando o programa ajuda 

o empreendedor e sua startup a desenvolverem o produto ou serviço que será 

fornecido por eles, normalmente através de P&D, pesquisa e desenvolvimento. 

Esse programa também ajuda a selecionar o melhor mercado de atuação para o 

que a startup tem a oferecer, e também pode auxiliar essa empresa a se adequar 

ao mercado local; 

 Coaching: são os programas que oferecem mentoria, tutoria, auxílio intelectual, 

com especialistas que irão ajudar e ensinar os empreendedores, transferindo seu 

know-how e experiência; 

 Qualificação: é quando o programa oferece às startups qualificação para o 

empreendedor e para os talentos que trabalham com ele, essa qualificação pode 

ocorrer através de workshops, aulas, cursos e outras formas que venham se fazer 

necessárias; 

 Espaço físico: quando o programa oferece às startups um espaço físico para que 

a mesma possa iniciar e/ou se desenvolver, normalmente são áreas de 

coworking, e o período de tempo é limitado; 

 Networking: quando o programa dá a oportunidade do empreendedor conhecer 

outras pessoas do ecossistema das startups, podendo ser mentores, investidores, 

outros empresários, talentos, enfim, uma gama de pessoas que podem, de 

alguma maneira, em algum momento, serem úteis a ele. 

 

A coleta dos dados primários deu-se através de entrevista realizada com 

responsável do setor de empreendedorismo da administração pública local. Esta 

entrevista foi em profundidade, que como explica Malhotra (2004), é um dos principais 

métodos diretos de pesquisa qualitativa. Esta entrevista será semi estruturada, direta e 
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pessoal. O autor lista as principais vantagens e desvantagens de se realizar a entrevista 

em profundidade.  

Dentre as vantagens: 

 podem revelar análises pessoais mais aprofundadas do que os grupos de foco; 

 resultam numa livre troca de informações. 

 

 Como desvantagens lista: 

 moderação – é uma tarefa difícil, que requer várias habilidades do moderador; 

 confusão – a natureza não-estruturada das respostas torna a decodificação, a 

análise e a interpretação difíceis. 

 

Para a entrevista semi estruturada com os administradores públicos 

locais, foi utilizado como base o roteiro apresentado no Apêndice A, ressaltando que 

devido ao fato de ser uma entrevista semi estruturada questionamentos podem ser 

acrescentados ou retirados de acordo com o decorrer da entrevista. A entrevista começa 

com a coleta dos dados pessoais do entrevistado como: nome, idade, função, sendo 

essas informações necessárias para a formação do perfil do entrevistado. Em seguida o 

roteiro conta com perguntas que irão direcionar a entrevista e que visam obter maiores 

informações sobre informações do mercado de startup na cidade, assim como as 

políticas públicas específicas para startups. 

Para Hair Jr e outros (2010), a quarta e última etapa do processo de 

pesquisa é a de comunicar os resultados, estes são resultantes de uma análise comparada 

entre o que a cidade já oferece e o que ela poderia oferecer às startups, sendo este último 

baseado no estudo realizado com as cidades que são referências no mercado de startups, 

e serão apresentados no próximo tópico. 
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4. ECOSSISTEMAS DE STARTUPS 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos através da pesquisa 

realizada, a princípio serão apresentados os estudos comparativos realizados de cidades 

que utilizamos como modelo, no caso Londres, Berlim, Vale do Silício, Nova York, São 

Paulo, Campinas, São José dos Campos, Joinville, Maringá e Ribeirão Preto. 

Primeiramente serão apresentados os resultados encontrados em cada uma destas 

cidades, o que inclui o atual cenário do município, como o ecossistema das startups 

afetou e auxiliou no desenvolvimento local de cada uma delas e alguns dos programas 

que estão disponíveis para auxiliar as startups a começarem, se desenvolverem e se 

estabilizarem nestas cidades. 

Em seguida será apresentado um apanhado destes programas para que se 

possa selecionar quais características deles poderiam ser útil e mais apropriadas para o 

ecossistema de Franca. Sendo assim, também será apresentado o atual cenário de 

startups nesta cidade e por fim serão propostas algumas ações de âmbito público que 

possam vir a auxiliar Franca a desenvolver um ecossistema propício para as startups, e 

quem sabe, se tornar uma referência no setor, ou um cluster da economia digital e 

tecnologia. 

 

4.1 ECOSSISTEMAS INTERNACIONAIS DE STARTUPS 

4.1.1 Londres 

Londres é a capital política, econômica e cultural da Inglaterra e do 

Reino Unido, um dos maiores centros financeiros do mundo, sua população oficial gira 

em torno dos 7 600 000 habitantes, enquanto a população de sua região metropolitana 

gira em torno dos 14 milhões de habitantes, com munícipes que vêm de diversos países 

do mundo e falam diversos idiomas, mas sendo o inglês o principal idioma da cidade 

(LONDON, 2016). 

 

4.1.1.1 Cenário de startups em Londres 

Atualmente Londres é a cidade européia com o maior número de 

startups, é uma referência, e de acordo com o Whiteboard (2016), são mais de 36 

aceleradoras e incubadoras, sendo que a lista com parte delas e suas áreas de atuação 

estão no Anexo B. De acordo com a fonte, parte desse sucesso de Londres com startups 

é graças à política de David Cameron, primeiro ministro do Reino Unido (Maio 2010 – 

Julho 2016), que vinha promovendo a cidade como Tech City. Londres vem trabalhando 
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para estabelecer na cidade empresas que são referência no setor de tecnologia, como 

Facebook, Amazon, Microsoft, Intel, Cisco, Qualcomm, e se estabeleceu como a porta 

de entrada dessas organizações para a Europa. 

Entre as startups mais famosas de Londres estão a Skyscanner (empresa 

de reserva de vôos), a Just-Eat (de entrega de refeições), HailoCab (aplicativo para 

chamar taxis), Housetrip (site de aluguel de casas para feriados). Na figura 11 é 

apresentado um mapa das startups na cidade de Londres, sendo que a maior 

concentração dessas startups está na parte da cidade conhecida como “Silicon 

Roundabout” ou Tech City, que pode ser alcançada através da estação de metro “Old 

Street Underground”, mas lembrando que as startups não estão apenas nessa região 

(WHITEBOARD, 2016). 

 

Figura 11 - Mapa do ecossistema das empresas de tecnologia em Londres 

 

Fonte: Tech City Map (2016) 

 

Atualmente, Londres é a segunda cidade que mais apóia a inovação e o 

empreendedorismo, ficando atrás apenas de Nova York, de acordo com Tech City 

(2016). Quem decide empreender em Londres tem grande apoio do governo, tanto 

municipal quanto federal, que tem a intenção de promover iniciativas empreendedoras 

(ENT, 2016). O governo implementou políticas de incentivo como reduções de 

impostos, reduções de taxas, e criou um visto para facilitar a entrada de empreendedores 

de outros países que tenham interesse em investir no país, sendo que inclusive 

aceleradoras de empresas têm permissão para solicitar vistos para esses empreendedores 

(WHITEBOARD, 2016). 
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Além do apoio do governo, Londres também tem uma grande 

concentração de investidores anjos e seedfunds, além de diversas empresas de 

tecnologia, de grande porte, que estão interessadas em realizar parcerias com as 

startups, ou quem sabe até comprá-las, e por fim, Londres também conta com diversos 

clusters neste setor, sendo sua maioria no ‘e-commerce’ e FinTech, e claro, 

universidades, que dão apoio aos empreendedores (TECH.EU, 2016). 

As startups podem encontrar apoio financeiro através de concessões 

diretas feitas pelo governo, que normalmente são direcionadas a atividades como 

recrutamento e treinamento de pessoal, auxílios para estímulo da exportação, e também 

captação de recursos para investir em projetos. Outro meio de se obter recursos é 

através de empréstimos com condições mais favoráveis, os soft loans, em que é 

concedido às empresas condições de pagamentos mais generosas do que em 

circunstâncias normais, como taxas menores, períodos de pagamento mais extensos, e 

outros (STARTUPS, 2016). 

Assim, são apresentados alguns dos programas que apóiam as startups 

em Londres, sendo que alguns deles foram desenvolvidos pelo governo do Reino Unido 

e tem alcance nacional, mas como incluem Londres na sua atuação, também serão 

apresentados com os demais. 

 

4.1.1.2 Desenvolvimento local em Londres e Startups 

Existem cerca de 4000 startups em Londres, e o número continua a 

aumentar, formou-se em Londres um cluster digital, com um grande potencial, e a 

formação desse cluster auxilia os empreendedores de diversas formas, como facilitando 

o acesso a parceiros, aos talentos, financiamentos, entre outros. Na figura a seguir são 

apresentados os benefícios de se estar no cluster digital em Londres, maiores 

informações sobre esse cluster podem ser encontrados no infográfico no Anexo A. 

Na cidade de Londres atualmente existem aproximadamente 251.590 

pessoas que trabalham nos chamados “digital Jobs”, que são aqueles empregos 

relacionados com a área de digital, e a expectativa é que nos próximos anos haja um 

aumento de 46.000 desses empregos na cidade de acordo com o Tech City (2016). Já 

que até 2020 a previsão é que a oferta de empregos digitais cresça 5,4%, que será mais 

que a soma do crescimento do emprego das outras áreas. 
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4.1.1.3 Programas de apoio às Startups em Londres 

 

SEIS – SEED ENTERPRISE INVESTMENT SCHEME 

A idéia principal do SEIS é a de prover os empreendedores com um 

desconto nos seus impostos, o valor deste desconto é de 50% do valor de seu 

investimento inicial na startup, esse programa é voltado especialmente para empresas 

em estágio inicial (SEEDRS, 2016). 

 

EIS – ENTERPRISE INVESTMENT SCHEME 

O EIS já é um esquema voltado para empresas que estão há mais tempo 

no mercado, e foi pensado para que os investidores tenham um retorno de 30% do valor 

investido na empresa, e esse retorno, assim como o SEIS, é através de descontos nos 

impostos (SEEDRS, 2016). 

 

GLOBAL ENTREPRENEUR PROGRAMME 

No Reino Unido, o Departamento de Comércio Internacional 

(Department for International Trade) tem um programa voltado para pessoas de outros 

países que tenham interesse em empreender no país, o “Global Entrepreneur 

Programme” sendo que este programa já ajudou a trazer 340 empresas para o Reino 

Unido, que resultaram na criação de mais de 100 empregos, e movimentou mais de £1 

bilhão em investimentos privados para as empresas (GOV.UK, 2016a). 

Esse programa dá auxílio gratuito e ajuda o empresário a levar seu 

negócio para o Reino Unido, auxilia a empresa a desenvolver seu plano de negócios, 

apresenta o empreendedor a investidores locais, e a outros empreendedores com mais 

experiência na cultura para serem mentores dos novatos, assim como também dá 

diretrizes para que o negócio cresça no país, e depois que a empresa estiver instaurada 

no país, o suporte continua (GOV.UK, 2016a). E de acordo com o departamento, para 

ter esse suporte o empreendedor precisa ter seu negócio em outro país e estar querendo 

mudá-lo para o Reino Unido. 

 

EARLY STAGE ACCELERATOR PROGRAMME 

É um programa lançado pelo governo de apoio às Startups que trabalham 

com segurança na internet, para estimular essas empresas a oferecerem soluções de 

segurança ao cyber espaço. O programa tem um custo de £250,000 para o governo, e 
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está sendo realizado em parceria com a incubadora e aceleradora Cyber London e com o 

Centre for Secure Information Technologies (CSIT) na Universidade de Queen’s em 

Belfast (GOV.UK, 2016b). 

Este pretende aumentar a quantidade de startups que desenvolvam 

programas de segurança para a internet, para isso os empreendedores terão ajuda para 

testar e validar a viabilidade comercial das suas idéias e transformá-las em negócio, da 

mesma maneira que para identificar novas idéias de negócios, e o programa irá fornecer 

um espaço de colaboração para as startups em fase inicial (GOV.UK, 2016b). 

 

STARTUP BRITAIN 

Foi criada por oito empreendedores e lançada no ano de 2011 pelo 

Primeiro Ministro Britânico da época, David Cameron, é uma iniciativa privada, 

pensada em resposta ao chamado do governo para melhorar o cenário empresarial inglês 

(STARTUP BRITAIN, 2016).  

No site do StartUp Britain (2016), têm mapas interativos que mostram 

onde os empreendedores podem encontrar apoio para seu empreendimento, através de 

incubadoras, aceleradoras, e outros, também irá encontrar outros recursos online que o 

auxiliarão a iniciar e desenvolver uma startup, além de informações sobre o Startup 

Britain bus, um ônibus que roda o país dando conselhos para pessoas que querem iniciar 

um novo negócio ou para empresas recém iniciadas (STARTUP BRITAIN, 2016).  

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – LONDON 

É um programa organizado pelo Innovate UK, que é a agência de 

inovação do Reino Unido, e oferece gratuitamente apoio personalizado e 

aconselhamento para auxiliar as startups a inovar e crescer internacionalmente. O 

programa também auxilia a empresa a encontrar novos mercados para os produtos que a 

mesma já oferece, também é oferecido auxílio para que a organização encontre 

parceiros em P&D e inovação através de um banco de dados com mais de 13000 

cadastros. Outros benefícios são o acesso a financiamento, e o apoio para que a o 

empreendedor melhore suas habilidades de inovar, e possa crescer internacionalmente, o 

programa auxilia avaliando e ajudando a empresa a planejar seus recursos com essa 

finalidade (GOV.UK, 2016d). 
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TECH CITY 

É uma iniciativa lançada na cidade de Londres pelo Primeiro Ministro da 

época, David Cameron, com o intuito de apóias o cluster tecnológico da cidade, 

conhecido como “Tech City” ou “Silicon Roundabout”, e desde então essa iniciativa 

continua evoluindo, e tem o financiamento do governo do Reino Unido. As principais 

maneiras de atuação desta iniciativa são através de (1) Programas direcionados, que tem 

como intenção preencher as lacunas do mercado digital, (2) o “Engaging policing 

convening” que fornece um feedback ágil para o governo, com a intenção que este 

molde suas políticas de acordo com o que é necessário (programas como o SEIS e o EIS 

surgiram desta interação), e também (3) que são promoções e lideranças efetivas, 

conectando o setor digital de Londres (TECH CITY, 2016c). 

Essa iniciativa oferece programas para diversos empreendedores. Para os 

que estão iniciando, os programas auxiliam na qualificação, networking e acesso a 

financiamentos, já para os que estão em desenvolvimento, os programas auxiliam 

principalmente na conexão dos empreendedores com o governo, tutores e outros, e 

existem também alternativas para empresários de outros países que desejam empreender 

em Londres, auxiliando-os a se adaptar ao mercado local (TECH CITY, 2016c). 

 

Figura 12 – Quadro de resumo dos programas de apoio às startups em Londres  
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4.1.2 Berlim 

Berlin é capital da Alemanha, sendo também a maior cidade do país, é 

uma cidade estado, desde 1990. Tem uma população que gira em torno dos 3,5 milhões 

de habitantes dentro dos limites da cidade. É uma cidade em que tradição e inovação se 

misturam, o idioma oficial é alemão, apesar do alto número de imigrantes que moram na 

cidade (BERLIN, 2016). 

 

4.1.2.1 Cenário de startups em Berlin  

Berlim tem diversas opções que enriquecem seu ecossistema e também 

para suprir as necessidades dos empreendedores, desde diversos coworking spaces, 

eventos do setor, meetups, aceleradoras e incubadoras, recursos, facilidades, 

investidores, programas de apoio, e ainda oferece um baixo custo de vida ao 

empreendedor, sendo umas das capitais européias mais baratas de se viver (START UP 

GUIDE BERLIN, 2016). 

E como é explicado pelo The Guardian (2016), Berlin é uma cidade que 

entrou a pouco tempo na onda startup, tem baixo custo de vida, uma imagem descolada, 

atitude, se tornando atrativa para qualquer negócio que envolva criatividade, e nos 

últimos anos, esse ecossistema tem se tornado muito mais maduro, profissional e 

estruturado, o que tem atraído cada vez mais investidores e empreendedores. No último 

ano Berlin arrecadou cerca de $2.2 bilhões em capital de risco, teve empresas já 

estabelecidas se mudando para a cidade por causa da sua atratividade que estava 

aumentando. 

Na cidade alemã atualmente existem cerca de 2000 startups ativas, um 

mapa com a distribuição de algumas startups na cidade pode ser visto na figura abaixo, 

e outro mapa com a distribuição de mais algumas startups através do sistema de metro 

da cidade pode ser visto no Anexo F. As startups nesse ecossistema são extremamente 

heterogêneas, como apresenta Honeypot (2016), mas os setores que tem maior 

representatividade na cidade são o eCommerce (cerca de 17%), AdTech (11%), FinTech 

(9%), Retail Technology (6%), Solução de Marketing (7%), entre outros, maiores 

detalhes no Anexo G. 
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                     Figura 13 – Distribuição de parte das startups em Berlim 

 

Fonte: Startup-Berlin, 2016. 

 

Como apresentado, a cidade tem cerca de 2000 startups em atividade, e 

estatística estimam que até 2020, seu ecossistema irá criar entre 40.000 e 100.000 novos 

empregos no setor digital (HONEYPOT, 2016). A fonte ainda afirma que 56% das 

startups da cidade estão onde antigamente era o lado leste de Berlin, conhecido como 

“Silicon Allee”.  

 

4.1.2.2 Desenvolvimento local em Berlim e Startups 

A cidade de Berlin tem a maior taxa de desemprego da Alemanha, é uma 

cidade popularmente conhecida como “Pobre, mas sexy”, por causa de sua cultura 

criativa, mas nos últimos anos Berlin se modificou, e vem se tornando referência no 

cenário das Startups, o que é ótimo para a economia da cidade como explica o The New 

York Times (2016). A fonte explica que o ecossistema das startups pode dar um “up” 

na economia local. 

O setor digital em Berlin está se tornando cada vez mais importante para 

a cidade, no ano de 2013 representou 4,2% do total de valor da produção econômica da 

cidade, com valores girando em torno dos €3.9 bilhões (IBB, 2016), e se saindo melhor 

que setores tradicionais como a construção, como apresentado no gráfico a seguir, pela 

figura 14. 
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Figura 14 – Gráfico da Partilha do valor adicionado bruto de Berlin em % 

 

  Fonte: Adaptado pela autora de IBB, 2016, p.3 

 

A cidade também emprega mais de 62.000 pessoas nos vários setores de 

sua economia digital, sendo que cerca de 75% destes empregos são de carteira 

registrada, e 21% são self-employed, trabalham por conta própria (IBB, 2016). 

 

4.1.2.3 Programas de apoio às startups em Berlim 

 

TECHNOLOGIESTIFTUNG BERLIN 

É uma fundação que auxilia novas idéias e projetos de P&D a saírem do 

papel e entrarem em ação, ela identifica e ajuda a desenvolver tecnologias emergentes 

com a intenção de fazer com que Berlin se torne uma referência em inovação e 

prosperidade. A fundação promove um diálogo entre os stakeholders das áreas 

científica, política, administrativa e de negócios, apóia a troca de conhecimento entre 

universidades, institutos de pesquisa, indústrias e autoridades públicas com a finalidade 

e promover o desenvolvimento tecnológico da região, além de também promover 

qualificação nas áreas de tecnologia (TECHNOLOGIESTIFTUNG BERLIN, 2016). 

De acordo com o German Center for Research and Innovation (2016), 

Technologiestiftung Berlin fornece serviços e informação para transferência de 

tecnologia, informação para financiamentos, consultorias, networking. 
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FACTORY BERLIN 

É um dos Campus do Google for Entrepreneurs, localizado em Berlim, é 

voltado para startups em fase inicial, assim como startups que já estão em fase mais 

madura, é um ambiente com um espaço de coworking, que também promove eventos, 

treinamentos, e tem a aceleradora que auxilia as startups a evoluírem, o Google for 

Entrepreneurs também oferece apoio financeiro, apoio com mentores, e qualificação 

para os empreendedores (GOOGLE FOR ENTREPRENEURS, 2016). 

Esse Campus é conhecido como Factory Berlin, e os membros deste 

Campus são dos mais variados, desde desenvolvedores, designs, estrategistas, sejam 

freelancers ou de corporações grandes, dentre as empresas que estão lá, podemos 

encontrar os escritórios locais do Twitter, Uber, Pinterest, Sound Cloud, e vários outros. 

Atualmente, o network deste Campus une mais de 150 startups locais, e um total de 

cerca de 50.000 pessoas (FACTORY BERLIN, 2016). 

 

IBB 

É o Investitionsbank Berlin, é o banco regional de investimentos de 

Berlin, ele conta com diversas opções de investimento para as diversas fases das 

startups, para a que está iniciando, a que está crescendo e a que já se estabilizou. Nos 

financiamentos oferecidos por esse banco, tem opções que contém condições de 

pagamentos especiais para essas empresas, com longos períodos de pagamento, tempo 

de isenção de pagamento, assim como também oferece melhores taxas (IBB, 2016). 

 

EXIST 

É um programa do Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

(BMWi), o Ministério dos Negócios e Energia da Alemanha, e visa melhorar o 

ambiente empreendedor em universidades e institutos de pesquisa, assim como visa 

aumentar o número dos casos de sucesso de startups (EXIST, 2016). 

Neste programa são trabalhados três esquemas:  

 

(1) EXIST Cultura Empreendedora, que apóia universidades a formular e 

implementar estratégias que auxiliam a aumentar a cultura 

empreendedora, sendo que o governo seleciona essas universidades e 

apóia financeiramente os projetos voltados para empreendedorismo; 
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(2) EXIST Business Startup que apóia estudantes, graduados e cientistas na 

preparação de projetos de startup baseados em tecnologia inovativa e 

conhecimento, sendo assim, é oferecido um apoio financeiro mensal, por 

no máximo 1 ano, para os envolvidos no projeto;  

(3) EXIST Transferência de Conhecimento, que une os recursos necessários 

para provar que, tecnicamente, a idéias da startup é viável, baseado em 

pesquisas, e também a preparação necessárias para se lançar um novo 

negócio, nesse caso o financiamento tem duas fases, na primeira o apoio 

financeiro é para ser utilizado na parte de pesquisa, para saber sobre a 

viabilidade do negócio, enquanto na segunda fase é mais voltado aos 

processos de abertura da empresa (EXIST, 2016). 

 

Figura 15 – Quadro de resumo dos programas de apoio às startups em Berlim 
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Fonte: A autora (2016) 

 

4.1.3 Vale do Silício 

É uma região da Califórnia, Estados Unidos da América, tendo como seu 

centro intelectual a cidade de Palo Alto, que também é onde se localiza a Universidade 

de Stanford. A região também inclui outras cidades como San Jose, Mountain View, 

Santa Clara, Fremont, Sunnyvale, no total são 16 cidades no Vale do Silício. Na região 

estão localizadas sedes de diversas empresas de alta tecnologia como Apple, Cisco, HP, 

Oracle, Google, Yahoo, Facebook, eBay, entre várias outras. O planejamento desta área 

é para gerar inovações tanto científicas quanto tecnológicas, empresas foram 

implantadas lá com essa intenção (BRITANNICA, 2016). 
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4.1.3.1 Cenário de Startups no Vale do Silício 

A relação do Vale do Silício com a tecnologia já vem se consolidando há 

tempos, sendo que a primeira onda tecnológica apresentada por Compass (2016) foi a da 

defesa, a partir da década de 1950, seguida pela onda dos circuitos integrados, já a 

terceira onda foi a dos computadores pessoais, em seguida foi a onda da internet, e a 

quinta onda a das mídias sociais, para facilitar a compreensão a figura 16 apresenta a 

evolução do setor de tecnologia no Vale do Silício. Lembrando que o circuito integrado 

baseado em silício, o microprocessador, o microcomputador, e diversas outras 

tecnologias foram desenvolvidas no Vale do Silício. 

Com essa constante evolução no setor de tecnologia, as startups foram 

ganhando seu espaço no Vale do Silício, e essa região foi tornando seu ecossistema cada 

vez mais propício para recebê-las, tanto que a pesquisa da Compass (2016) resultou 

como o ecossistema dessa região sendo o melhor para a criação, desenvolvimento e 

estabelecimento de startups. Na pesquisa o Vale do Silício ficou em primeiro colocado 

em quatro dos cinco quesitos, performance das startups, angariar financiamento, 

talentos e experiência que a região e seus talentos têm no setor de startup (visto que 

cerca de 48% dos funcionários de startups, haviam já atuado em outras startups), e o 

único quesito que ficou fora da primeira colocação foi o alcance de mercado, no qual 

ficou em quarto colocado. 

Normand (2016) explica que a simbiose existente entre os participantes 

do ecossistema do Vale do Silício é uma de suas características mais importantes. 

Exemplos dessas simbioses podem ser vistos entre empreendedores mais experientes e 

os mais jovens, entre grandes corporações e startups, assim como também entre as 

universidades e as startups, sendo estas totalmente amigáveis ao empreendedorismo e a 

inovação. Essas simbioses possibilitaram a formação da cultura startup deste 

ecossistema local, que estimula o crescimento das startups.  

Pode-se perceber o crescimento das indústrias de inovação no Vale do 

Silício através do gráfico da figura 16, que mostra como essas indústrias de inovação 

aumentaram, comparando com o aumento das indústrias tradicionais na região 

(COMPASS, 2015). 
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Figura 16 - Evolução do setor de tecnologia no Vale do Silício 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Compass (2016) 
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Figura 17 - Indústrias de inovação e demais indústrias na economia do Vale do Silício 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Compass (2016) 

 

Um dos motivos desse aumento, de acordo com a mesma fonte, é que na 

região também houve o aumento de investimento nas empresas em sua fase inicial, 

como apresentado na figura 18, sendo um dos motivos deste aumento o fato de que 

startups requerem menor investimento que empresas mais tradicionais. O Vale do 

Silício também captura cerca de 45% dos 20 melhores investimento de capital de risco 

dentre todos os ecossistemas. Seu ecossistema de startups, no geral, atualmente tem 

valor estimado cerca de US$264 – US$323 BN (COMPASS, 2016). 

 

Figura 18 - Progressão de investimento feito em empresas em estágio inicial 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Compass (2016) 
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Outro motivo do crescimento das startups, esse apresentado por 

Normand (2016), é que o Vale do Silício respeita os empreendedores e as startups mais 

do que outros envolvidos como as empresas de grande porte, executivos, enfim, outros 

participantes do ecossistema. O autor também acrescenta que nessa região a execução 

de uma idéia é mais valorizada do que a própria idéia, diferentemente de outros locais 

no mundo, e ele defende esse argumento ao dizer que várias pessoas têm diversas idéias 

o tempo todo, mas ao executá-la o empreendedor tem que enfrentar diversos problemas 

a cada passo, sendo assim, no Vale diz-se que “idéia não vale absolutamente nada. O 

que vale é a execução”, e confirmando isso, o autor ainda explica que também é muito 

valorizado o compartilhamento de informações e idéias, sem medo de ser copiado 

(NORMAND, 2016). 

 

4.1.3.2 Desenvolvimento Local no Vale do Silício e Startups 

O Vale do Silício é considerado a Meca da tecnologia, atualmente tem 

cerca de 14.000 a 19.000 startups, tendo a maior densidade de startups do mundo. Nos 

anos de 2013 e 2014, a região tinha cerca de 47% do valor das saídas das startups, que é 

quase o mesmo tanto que todos os outros ecossistemas juntos, como apresentado na 

figura 19, os valores são pesquisados em dólares (COMPASS, 2016). 

 

Figura 19 - Volume total de saídas em 2013 e 2014 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Compass (2016) 
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Outro benefício é a geração de emprego, com cerca de 1,7 a 2,2 milhões 

de trabalhadores atuando nesse setor, além da geração indireta de emprego, os número 

mostram que para cada funcionário no setor de tecnologia de ponta, são gerados outros 

cinco no setor de serviços, desde professores, físicos, até garçons. 

 

4.1.3.3 Programas de apoio às startups no Vale do Silício 

 

GSV LABS 

Ou Global Silicon Valley Labs, é uma plataforma que conecta o 

ecossistema das startups no Vale do Silício, ligando pessoas, startups, investidores, 

mentores, enfim, os personagens do ecossistema. Também realizam eventos com a 

intenção de fornecer mentorias. Atuam em diversas áreas de startups, como as de 

educação, entretenimento, sustentabilidade, big data, inteligência artificial, saúde, 

finanças, segurança, entre outros. Para alguns destes setores inclusive o laboratório 

auxilia com o desenvolvimento do produto ou serviço que a empresa está a desenvolver. 

Além do hub oferecido por eles, que é um espaço contendo, além de diversas 

facilidades, outras startups, possíveis parceiros, e networking (GSV LABS, 2016).  

 

STARTUP GRIND 

É a maior comunidade independente de startups do mundo, que atua com 

qualificação, inspiração e conexão para os mais de 400.000 empreendedores em 200 

cidades diferentes que estão conectados por ela, em 85 diferentes países, apesar de ter 

sido fundada no Vale do Silício. Ela atua por meio de parcerias com outras organizações 

para o auxílio dos empreendedores, e já auxílio milhões de empreendedores em diversos 

países a encontrarem mentores, investidores, parceiros, equipes, e também novos 

usuários de seus produtos (STARTUP GRIND, 2016). 

 

STANFORD RESEARCH PARK 

O parque tecnológico de Stanford atualmente abriga empresas como 

Tesla e Nest, sendo uma de suas grandes histórias de sucesso a da Hewlett-Packard, ou 

HP, e está localizado em Palo Alto, com acesso fácil a Universidade de Stanford e a 

California Avenue, onde os empreendedores têm uma ótima infra-estrutura, além da 

proximidade com empresas de capital de risco. Esse parque apóia companhias 

inovadoras e seu setor de pesquisa e desenvolvimento, oferecendo programas de 
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transporte sustentáveis, conexões com a Universidade de Stanford, assim como com 

seus talentos e recursos. A proximidade com a universidade auxilia os empreendedores 

com seus produtos e serviços, visto que eles têm acesso aos recursos e talentos da 

universidade. O parque possui também a StartX, uma incubadora e aceleradora, que é 

gratuita, onde os empreendedores que tiverem seus processos selecionados terão auxílio 

com mentores, qualificação, financeiro, espaço físico,  

 

SV In – Silicon Valley Infusion 

É um programa voltado para qualificação de empreendedores, 

investidores, oficiais do governo, líderes corporativos, que tem o objetivo de introduzir 

as pessoas na cultura do Vale do Silício e do ecossistema das startups. Os cursos 

oferecidos por eles abordam temas que vão desde a cultura da região até investimentos 

de risco, tecnologias, ferramentas de trabalho no setor, entre outros. Normalmente é 

utilizado por pessoas de fora, com a intenção de auxiliá-los na adaptação com o local. 

Eles trabalham em parceria com empreendedores, startups, investidores, incubadoras, 

aceleradoras, coworkings, organizações não governamentais, agências governamentais e 

corporações ao redor do mundo. Além dos cursos também são realizadas visitas, 

networking com os envolvidos, conferências, eventos, e outros que auxiliam na 

interação dos participantes com pessoas atuantes na região (SVINFUSION, 2016). 

 

SBIR – Small Business Innovation Research 

Como apresentado por Dahad (2016), o Vale do Silício tem sido 

considerado como modelo de sucesso de um ecossistema inovador, e parte deste sucesso 

deve-se a incentivos governamentais como o realizado pelo governo dos Estados 

Unidos da América através do SBIR ou Small Business Innovation Research. De acordo 

com a autora, a partir do momento que o governo norte americano passou a fornecer 

subsídios para as empresas de menor porte, aumentou-se a comercialização de 

inovações derivadas destas empresas que se originaram com fundos federais. O que 

permitiu que os pequenos negócios explorassem seu potencial tecnológico e lucrassem 

através disso. 

O programa SBIR (2016a) funciona ao encorajar que os pequenos 

negócios se associem ao que eles chamam de Federal Research/ Research and 

Development (R/R&D), que é a Pesquisa e Desenvolvimento dos EUA, que têm o 

potencial de comercializar as tecnologias que serão desenvolvidas. Este programa tem 
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como foco estimular a inovação tecnológica, ir de encontro com as necessidades de 

pesquisa e desenvolvimento do governo federal, encorajar o empreendedorismo, e 

aumentar a comercialização de inovações do setor privado, derivado de fundos do setor 

de pesquisa e desenvolvimento do governo federal.  

O programa se dá em três fases, na primeira fase se analisa os projetos 

vencedores, sua viabilidade, e se for algo possível e interessante são oferecidos prêmios 

de até US$150.000, para auxiliar nos custos para os seis primeiros meses para os 

melhores projetos, os vencedores nesta fase vão para a segunda fase, nesta continua-se 

os esforços de pesquisa iniciados na fase anterior, com o mesmo raciocínio, os projetos 

que se mostrarem os melhores serão beneficiados com um valor de investimento que 

gira em torno de US$ 1.000.000, correspondentes a dois anos de pesquisas e 

desenvolvimentos. Os melhores projetos passam para a terceira fase, sendo que é nesta 

que se é apropriado que a pequena empresa prossiga com seus objetivos de 

comercialização (SBIR, 2016a). 

 

STTR – Small Business Technology Transfer 

É outro programa do governo dos Estados Unidos da América que visa 

expandir o investimento federal em pesquisa e desenvolvimento voltada para inovação, 

além de expandir a parceria entre setor público e privado, e dar oportunidades para 

pequenas empresas e institutos de pesquisa sem fins lucrativos. Assim como o SBIR o 

programa também é composto de três fases em que a meritocracia é a chave, os 

melhores programas vão passando pelas fases até chegar ao momento da 

comercialização. É um programa bem similar ao SBIR (Small Business Inovation 

Research), apresentado anteriormente, sendo uma de suas diferenças o fato que para 

participar do STTR a empresa deve colaborar, através do estudo desenvolvido em 

parceria com o governo, com uma instituição de pesquisa sem fins lucrativos, fazendo 

assim a transferência de tecnologia, que é a principal idéia deste programa oferecido 

pelo governo federal (SBIR, 2016b). 

 

Figura 20 – Quadro de resumo dos programas de apoio às startups no Vale do Silício 
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Fonte: A autora (2016) 

 

4.1.4 Nova York 

A cidade mais populosa dos Estados Unidos, e uma das áreas 

metropolitanas mais populosas do mundo, com quase 8,5 milhões de habitantes na 

cidade e cerca de 19,7milhões de habitantes em sua região metropolitana. Nova Iorque é 

composta por cinco Boroughs, sendo elas, Manhattan, Queens, The Bronx, Brooklyn e 

Staten Island. A cidade é um centro global de negócios, lar da Bolsa de Valores de Nova 

Iorque e da Nasdaq (NYC GO, 2016). 

 

4.1.4.1 Cenário de Startups em Nova York 

O cenário de startups na cidade de Nova Iorque é ótimo para os 

empreendedores, a cidade tem, de acordo com as pesquisa de Compass (2016), o 

segundo melhor ecossistema para startups do mundo, ficando atrás apenas da região que 

é referência no assunto, o Vale do Silício. No seu desempenho, que é mostrado na 

figura 21, a cidade conseguiu inclusive superar o primeiro colocado em um dos itens 

analisados, o alcance de mercado, ficando em primeiro lugar neste item, em segundo 

lugar nos itens performance e em angariar financiamentos para suas startups, obteve 

quarto lugar no quesito experiência startup e sua pior colocação foi na obtenção de 

talentos, em que ficou em nono lugar, devido ao fato de que a falta dos profissionais, 

principalmente engenheiros, e o conseqüente encarecimento destes. 

 

 

 

 



69 
 

Figura 21 – Colocação de Nova Iorque no cenário internacional de Startups 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Compass (2016). 

 

Na última pesquisa, realizada em 2012, a cidade se encontrava na quinta 

colocação, ou seja, melhorou seu ecossistema e subiu para a segunda colocação. Seu 

ecossistema atualmente está estimado num valor de US$ 47 bilhões. Sendo 

considerados alguns dos problemas de Nova Iorque o alto custo e dificuldade para 

encontrar espaços de trabalho, o elevado custo de vida. 

 

4.1.4.2 Desenvolvimento Local em Nova York e Startups 

Nova Iorque, que é o segundo ecossistema mais propício para startups no 

mundo, tem cerca de 7.100 a 9.600 startups de tecnologia ativas no momento, e recebe 

o segundo maior valor de investimento de risco do mundo. Esse ecossistema ocasionou 

um aumento de cerca de 40% na geração de empregos de tecnologia na cidade desde o 

ano de 2008. A cidade criou cerca de 90.000 empregos no setor de tecnologia. E Nova 

Iorque reconheceu que apoiar as startups é uma oportunidade para a própria cidade 

melhorar e se adaptar a era da informação (COMPASS, 2016). 

 

4.1.4.3 Programas de apoio às startups em Nova York 

 

START-UP NY 

O programa Start-Up NY é um programa voltado para startups que estão 

iniciando e tem o intuito de se localizar no estado de Nova Iorque, e também de ajudar 

empresas já estabelecidas a mudarem de localidade ou expandirem seus negócios para 

outras cidades do estado. Dentre os benefícios oferecidos, a empresa pode escolher se 

prefere operar sem taxas por 10 anos ou se prefere ficar localizada perto de uma 

universidade no Estado de Nova Iorque. Caso ele prefira a opção de se localizar 

próximo ao campus de uma das universidades parceiras, as vantagens para ele são que 
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essas instituições lhes darão acesso direto aos laboratórios de pesquisa, lhes ajudarão 

com recursos para se desenvolver e ainda existe a presença de talentos em setores chave 

para as startups. O setor de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa terá benefícios 

com auxílio da universidade (START-UP NY, 2016). 

Caso o empreendedor escolha ser isento de taxas por 10 anos, ele não 

terá que pagar taxas específicas para negócios, empresas ou vendas, sendo estas taxas 

tanto locais quando estaduais, também está incluso nesta isenção taxas de franquias. 

Assim como imposto de renda para a companhia e para seus funcionários. Para isto, a 

startup tem que ser um negócio novo no estado de Nova York, ou um negócio existente 

que está mudando de localidade ou expandindo, precisa ser parceira de uma faculdade 

ou universidade no estado, e também precisa criar empregos e contribuir com o 

desenvolvimento da comunidade local. A empresa deve ir para uma das zonas free-tax 

apresentadas pelo estado, que podem ser vistas no Anexo J. E no site da Start-Up NY 

(2016), eles auxiliam o empreendedor a encontrar uma universidade parceira.  

 

DREAMIT 

É uma aceleradora de startups com um propósito diferente da maioria, ao 

invés de trabalhar com startups em sua fase inicial, a Dreamit atua com startups 

maduras. Ela dá acesso a investidores, tem uma rede de recursos que são necessários 

para as empresas e um desenvolvimento diferenciado para auxiliar com a venda do 

produto da startup, colocando o cliente e a startups frente a frente. A escolha de se 

trabalhar com empresas nessa fase é devido ao fato de que após os programas para 

empresas em fase inicial, algumas empresas ainda necessitam de ajuda com seus 

produtos e mercados, também o acesso ao financiamento fica mais limitado 

(DREAMIT, 2016). 

 

IBM GLOBAL ENTREPRENEUR 

É um programa desenvolvido para conectar startups ao ecossistema da 

IBM, de clientes, parceiros, líderes, tecnologias. Além de incluir um auxílio financeiro, 

em créditos para o IBM Clouds de US$120.000, a serem divididos em 12 meses, 

networking mundial, mentoria, auxílio para lidar com o mercado, auxílio com 

marketing, eventos especiais para comparecer, além de suporte técnico. O IBM Clouds 

inclui diversos serviços de nível tecnológico que são oferecidos pela empresa, como 

servidores, CPUs, armazenagem, entre outros. O programa é voltado para empresas que  
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tenham no máximo cinco anos, ganhar menos que US$1.000.000 ao ano, e o programa 

tem duração de 12 meses (IBM GLOBAL ENTREPRENEUR, 2016). 

 

DIGITAL NYC 

É o site oficial das startups e do ecossistema de tecnologia da cidade de 

Nova Iorque, que tem como função conectar as empresas, startups, investidores, 

eventos, talentos, aceleradoras, incubadoras, recursos, em fim, todos os envolvidos 

nesse ecossistema, que contempla os 5 boroughs de Nova Iorque. Esse website é o 

resultado de uma parceria entre o setor público e o privado, entre a prefeitura da cidade 

e empresas de base tecnológica que se localizam em NYC. Essa plataforma auxilia os 

empreendedores em sua empreitada de encontrar os atores que precisa no ecossistema 

das startups em Nova Iorque (DIGITAL NYC, 2016). 

 

TECH CRUNCH DISRUPT 

É um evento voltado para startups, empreendedores, investidores, e para 

envolvidos no ecossistema de tecnologia, e conta com diversos eventos como 

entrevistas, a Batalha Startup, 24h-hackathon, e outros eventos focados em facilitar o 

networking dos participantes. Seu evento mais famoso é a Batalha Startup, ou Startup 

Battlefield, em que as melhores startups que se encontram em estágio inicial disputam 

um prêmio de US$50.000, além claro da atenção da mídia e de investidores. Outro 

evento de grande destaque é o Startup Alley, em que centenas de startups que estão se 

iniciando tem a oportunidade de terem seu showcase e fazerem networking com 

diversos outros atores do ecossistema, como investidores, imprensa, possíveis parceiros. 

Outro benefício interessante de quem participa no evento é o Crunch Match, que através 

de um programa, conecta a startup certa para o investidor certo, através do perfil de 

cada um deles. E também tem grande destaque a Hackathon, uma maratona de 24 horas, 

em que grupos formados por desenvolvedores, programadores, e outros envolvidos no 

setor de tecnologia tem que apresentar no final do prazo algo desenvolvido por eles 

(TECH CRUNCH, 2016). 
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Figura 22 – Quadro de resumo dos programas de apoio às startups em Nova York 
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Fonte: A autora (2016) 

 

4.2 ECOSSISTEMAS NACIONAIS DE STARTUPS 

4.2.1 São Paulo 

São Paulo é o principal centro financeiro do Brasil e também da América 

do Sul, é a capital do Estado de São Paulo, situado na região Sudeste do Brasil. Sua 

população municipal é de cerca de 12 milhões de habitantes, e sua população 

metropolitana gira em torno de 21 milhões de habitantes. (VISITE SÃO PAULO, 

2016). 

 

4.2.1.1 Cenário de Startups em São Paulo 

A Compass (2016) divulgou um relatório com as vinte cidades mais 

propícias para se iniciar uma startup, e a única cidade da América Latina presente nesta 

lista foi São Paulo, a lista completa se encontra no Anexo C. São Paulo ficou em 12º, 

sua pontuação, apresentada na figura 23, deu-se através de uma média entre a sua 

colocação em cada item específico analisado, que foram: performance, disponibilidade 

de capital, alcance de mercado, talento e capacidade de exportar startups 

internacionalmente. 
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Figura 23 – Colocação de São Paulo no cenário internacional de Startups 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Compass (2016). 

 

Outra pesquisa apresenta São Paulo como a melhor cidade brasileira para 

se empreender, é o Índice de Cidade Empreendedoras (ICE) do Endeavor (2016), que 

tem como objetivo estimular os municípios a cada vez mais oferecerem melhores 

condições aos empreendedores. Esse estudo foi realizado com 32 cidades em 22 estados 

brasileiros, analisando 55 indicadores em sete pilares base: Ambiente Regulatório, 

Acesso a Capital, Mercado, Inovação, Infra-estrutura, Capital Humano e Cultura 

Empreendedora, e a pontuação de São Paulo pode ser vista na figura 24. 

 

 

Figura 24 – Resultado de São Paulo no ICE 2015 

 

          Fonte: Endeavor, 2016. 
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Assim, São Paulo como primeiro colocado concentra mais de 60% de 

todos os investimentos de capital de risco do país, e o principal desafio encontrado pela 

cidade está em encontrar Capital Humano qualificado, o que acaba encarecendo os 

salários de profissionais qualificados (ENDEAVOR, 2016), mais detalhes sobre como 

São Paulo se saiu ao ser comparado com outras cidades na figura 25. 

 

Figura 25 – Comparativo São Paulo com outras cidades no ICE 2015 

 

Fonte: Endeavor, 2016 

 

O cenário startup em São Paulo está se aprimorando, e a vinda do 

Campus São Paulo, do Google, para a cidade comprova isso (CAMPUS, 2016). Assim 

como o aumento em Capital de Risco na cidade, que ficou entre os maiores no ano de 

2014, sendo alguns exemplos de startups bem sucedidas são a Dafiti, Netshoes, 

EasyTaxi (COMPASS, 2016). Maiores informações sobre o ecossistema de São Paulo 

podem ser encontrados no Anexo D. 

Atualmente está em análise uma petição realizada na cidade de São 

Paulo, sendo que o projeto de lei desta já foi colocado em consulta pública, e visa 

simplificar a abertura de empresas de baixo risco na cidade, essas empresas 

correspondem a 80% das novas empresas, reduzindo a burocracia e o tempo gasto com 

ela de 90 dias para 5 a 10 dias, o que pode aumentar a atratividade da cidade para 

investimentos e novos negócios internacionais (STARTUPI, 2016b). 
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4.2.1.2 Desenvolvimento Local em São Paulo e Startups 

O mercado de startups é um dos poucos que atravessa pela crise 

enfrentada pelo país ainda se mantendo atrativo, de acordo com a Startupi (2016c), a 

região que mais gera empregos através de Startups é a Sudeste, liderada por São Paulo, 

que tem cerca de 66% dessas vagas, sendo elas principalmente em desenvolvedor web e 

desenvolver móbile, profissionais de TI, analistas de sistemas e administradores de rede, 

de executivo de negócios, gerente de conta e analista de marketing.  

Outro ponto positivo para a cidade de São Paulo é que, em parceria com 

a prefeitura, através de projetos, diversas startups estão desenvolvendo soluções para 

melhorar a qualidade de vida local, como através do MobiLab (2016). 

 

4.2.1.3 Programas de apoio às startups em São Paulo 

  

CAMPUS SÃO PAULO – GOOGLE ENTREPRENEURS 

Esse é um espaço em São Paulo, dedicado ao empreendedorismo, e 

também ao ecossistema das startups, sendo este o primeiro da América Latina e o sexto 

no mundo. Com este projeto a empresa irá selecionar 50 startups para desenvolver 

como inovadoras e de alto impacto, no espaço selecionado pelo Google, as startups 

serão alocadas e receberão auxílio de mentores e especialistas do Google, terão também 

oportunidade de intercâmbios globais e imersão no Vale do Silício, referência em alta 

tecnologia, e oportunidade de fazer um ótimo networking (CAMPUS, 2016). 

O espaço abrigará também o programa de aceleração de empresas 

emergentes do Google, o Google Launchpad, e a aceleradora Startupfarm, e não terá 

custo para as empresas, que ficarão lá por pelo menos seis meses, o tempo de duração 

mínimo do programa, em troca essas startups se comprometem a se engajar na 

comunidade e auxiliar outros empreendedores. A iniciativa também irá fornecer 

workshops, aulas, treinamentos, palestras, e outras atividades com intenção de 

aprimorar o conhecimento dos empreendedores (CAMPUS, 2016). 

 

MOBILAB 

Também conhecido como Laboratório de Mobilidade Urbana, é o 

primeiro programa de residência para startups de mobilidade urbana, e o primeiro 

espaço de coworking público do país, é voltado para startups que desenvolvam ou 

queiram desenvolver soluções tecnológicas para melhoria da mobilidade urbana na 
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cidade de São Paulo. As startups foram selecionadas através de um edital de concurso 

público, e as selecionadas tem direito a utilizar o espaço de coworking por três meses 

para desenvolver seus projetos, os envolvidos também terão mentores auxiliando, 

acesso aos dados de mobilidade sendo que os melhores projetos têm prêmios entre 

R$115 mil e R$835 mil para desenvolver este projeto. É uma iniciativa da Secretaria 

Municipal de Transportes (SMT), da Prefeitura de São Paulo (MOBILAB, 2016). 

 

TECH SAMPA 

Criado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, é uma política que tem a 

função de estimular a inovação de startups, assim como seu desenvolvimento, também 

tem como objetivo promover a consolidação do ecossistema de startups na cidade, além 

de um desenvolvimento sustentável dos produtos e/ou serviços de base tecnológica, e 

conectar o ecossistema local com o mundial (ISITEC, 2016).  

Dentro desta iniciativa foram desenvolvidos programas que apóiam as 

startups, e quatro programas específicos nasceram junto com a iniciativa, sendo eles: 

 

 Programa para Valorização de Iniciativas Tecnológica – VAI TEC: apóia 

financeiramente projetos inovadores, de preferência atuando sobre o tema 

de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

 Programa de Fomento e Pré-Aceleração de Startups: oferece diferentes 

tipos de apoio, como financeiro, mentoria, infra-estrutura, para facilitar a 

transformação de boas idéias em startups, ou seja, atua com empresas no 

estágio mais inicial; 

 Apoio a Aceleração de Startups: esse programa é realizado com o apoio 

do MCTI, o Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação, sendo várias 

ações de cunho estratégico direcionadas para potencializar o crescimento 

de Startups que já passaram pelo seu estágio inicial, ou seja, empresas já 

formadas, e é oferecido auxílio para captação de recursos, oferecimento 

de infra-estrutura; 

 Programa de Apoio à Capitalização de Startups: com o objetivo de 

facilitar a obtenção de capital de risco através de ações e parcerias, sendo 

que essa obtenção deste capital pode ser feita tanto junto a instituições 

financeiras públicas quanto privadas. 
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Contudo, a Fundacity (2016), acrescenta que outros programas já foram 

desenvolvidos por essa iniciativa da Prefeitura de São Paulo, como: 

 

 SP Stars: É um programa especialmente feito para ligar empreendedores 

a mentores, e acontece mensalmente; 

 São Paulo Tech Week: É formado por 80 organizações que primam por 

temas como criatividade, inovação e empreendedorismo,  

 Prêmio Mulheres Tech em Sampa: é um premio que estimula o aumento 

da participação das mulheres no mundo da tecnologia, através de 

mentoria, divulgação, networking, e R$10 mil para realização das 

atividades, é uma parceria com o Google for Entrepreneurs e Rede 

Mulher Empreendedora. 

 

FABLAB LIVRE SP 

É uma rede de laboratórios públicos de fabricação digital, sendo esta de 

São Paulo a maior do mundo, contando com 12 unidades espalhadas entre regiões da 

cidade. É um programa da Prefeitura da cidade, da Secretaria de Serviços, através da 

Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital (CCCD), que contempla 

insumos, cursos, capacitação de recursos humanos e comunicação, e conta com diversos 

equipamentos tecnológicos, o que permite que qualquer munícipe tenha acesso gratuito 

à cursos e oficinas, sendo estes oferecidos mensalmente. 

 

Figura 26 – Quadro de resumo dos programas de apoio às startups em São Paulo 
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4.2.2 Campinas 

Município localizado no interior do estado de São Paulo, com 

aproximadamente 1,2 milhões de habitantes, sendo o terceiro município mais populoso 

do estado. A cidade é um pólo dinâmico do processe chamado de “interiorização do 

desenvolvimento” (CAMPINAS, 2016). 

 

4.2.2.1 Cenário de Startups em Campinas 

Assim como São Paulo, Campinas também está entre as melhores 

cidades brasileiras para se empreender, de acordo com o Endeavor (2016), estando na 5ª 

posição, e sua pontuação é apresentada na figura 27. 

 

Figura 27 – Resultado de Campinas no ICE 2015 

 

   Fonte: Endeavor, 2016 

 

A cidade tem a segunda melhor média de investimentos da FINEP e do 

BNDES por empresa, e também foi a quarta colocada nos quesitos infra-estrutura e 

inovação dentre as cidades pesquisadas, sendo seu maior desafio o Ambiente 

Regulatório, devido à carga tributária e demora em se abrir uma empresa. Na figura a 

seguir está o resumo de como Campinas se saiu na pesquisa em comparação com a 

média da pesquisa. 
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Figura 28 – Comparativo de Campinas com outras cidades no ICE 2015 

 

 

 

Fonte: Endeavor, 2016 

 

Campinas conta com uma aceleradora, parceria entre a Prefeitura e o 

Núcleo Softex, que é a primeira aceleradora municipal do país, criada com o intuito de 

tornar a cidade mais atrativa para nascimento e crescimento de negócios de tecnologia 

(STARTUPI, 2016). 

 

4.2.2.2 Desenvolvimento local em Campinas e Startups 

Na cidade de Campinas, uma das primeiras melhoras que se pode 

observar foi o aquecimento da economia com o mercado de startups em alta, visto que 

aumentou o número de empresas que prestam serviços para essas startups, aumentou 

entre empresas existentes e também empresas que surgiram devido a necessidades que 

as startups apresentaram (G1, 2016). 

Outro fator que vem favorecendo a cidade é o aumento de vagas de 

emprego, principalmente no setor de TI, que é apresentada pelo G1 (2016b) como “uma 

das áreas que tem passado com folga pela crise vivida no país”, na matéria também é 

dito que muitas empresas estão e continuarão contratando. 

 



80 
 

4.2.2.3 Programas de apoio às startups em Campinas 

 

ACELERADORA DE CAMPINAS 

O projeto é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Campinas e o 

Núcleo Softex, onde startups irão participar de um processo de aceleração de seis 

meses, em que receberão auxilio e mentoria de profissionais do mercado de tecnologia, 

e terão a oportunidade de no final deste período apresentar o projeto por eles 

desenvolvido à um grupo de investidores (STARTUPI, 2016). 

 

CONSELHO DE STARTUPS 

Essa é uma iniciativa da Unicamp Ventures que visa acelerar e 

desenvolver empresas de base tecnológica em Campinas e região. É um programa 

focado no aconselhamento para empresas de base tecnológica que estão em estágio 

inicial, mas que tem elevado potencial, feito por executivos e empreendedores de 

sucesso. Essas startups irão receber apoio estratégico, de mercado e de gestão (EWERS, 

2016b). 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – 

PECTI 

É um planejamento para os próximos 10 anos (2015-2025) que pretende 

tornar Campinas um município referência na área de Planejamento, Desenvolvimento e 

Inovação. Apresentado pelo prefeito, o plano pretende gerar conhecimento e estimular o 

empreendedorismo através de políticas públicas que incentivem os empreendedores, 

como incentivos fiscais, financiamento à inovação, fortalecimento dos parques 

tecnológicos (PREFEITURA DE CAMPINAS, 2016). 

O Núcleo de Inovação Tecnológica da Mantiqueira (2016), explico que 

são previstas 12 metas para serem atingidas até o ano de 2025, seis metas no âmbito de 

políticas públicas e outras seis no âmbito social, e apresentou essas metas: 

 

Social 
 Equiparação dos níveis de qualidade de ensino aos de países 

desenvolvidos, 
 Equiparação do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) ao de cidades 

de países desenvolvidos, 
 Internet para todos os cidadãos (hoje 60% das residências de Campinas 

têm equipamentos conectados à web), 
 Tecnologia para cidadãos de todas as classes sociais e, por meio dela, os 

munícipes poderão participar das decisões governamentais, 
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 Tecnologia amplamente empregada em serviços públicos, especialmente 
na saúde e na segurança, 

 Criação de um Observatório Municipal de Conhecimento e Inovação e de 
um Museu de Ciências da cidade. 
 

 
Políticas Públicas 
 Implantação, em larga escala, de fontes alternativas de energia no 

município, 
 Ter uma agência municipal de desenvolvimento para aproximar a 

administração direta com as empresas por meio de ações de 
desburocratização, 

 Melhoria de processos, 
 Extensão do pacote de incentivos fiscais para ITBI (Imposto sobre 

Transmissão de Bens Imóveis) e taxas para empresas intensivas em 
conhecimento, 

 Criação de um pacote de incentivos fiscais voltado para a adoção de 
tecnologias limpas de tratamento de água e eficiência energética, 

 Criação de um Fundo de Inovação para financiamento de projetos de 
Ciência, Tecnologia e Inovação de grande envergadura para o município. 

(NIT MANTIQUEIRA, 2016) 
 
  

Surgiu assim, a primeira lei de incentivo fiscais startups no município, 

que também foi a primeira lei municipal do país a abranger o universo das startups. 

Nela, as startups tem isenção fiscal total do IPTU (Imposto sobre Propriedade Predial e 

Territorial Urbana) até o limite da área construída de 120 m² ou isenção do valor anual 

do imposto equivalente a 1000 UFIC (Unidade Fiscal de Campinas) e também da 

redução da alíquota de ISSQN (Imposto Sobre serviço de Qualquer Natureza) para 2% 

sobre a receita tributável de até 150 mil UFICs (CAMPINAS, 2014). Maiores 

informações sobre a lei se encontram no Anexo E. 

 

APOIO FAPESP 

É um acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a 

Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), que apóia diversos 

outros projetos de pesquisa. Sendo que neste serão selecionados de 10 a 15 empresas 

com projetos de pesquisa científica e tecnológica que tem como tema “Cidades 

Inteligentes”, e o valor destinado a cada startup gira entre R$200 mil a R$ 1,2 milhão, 

sendo que o total de investimento irá girar em torno dos R$ 8 milhões, sendo que esse 

valor deverá ser destinado à finalização do produto, viabilizando também o 

planejamento de marketing do mesmo. 
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Figura 29 – Quadro de resumo dos programas de apoio às startups em Campinas 
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Fonte: A autora (2016) 

 

4.2.3 São José dos Campos 

É uma cidade localizada no interior de São Paulo, considerado o mais 

importante pólo aeronáutico e aeroespacial da América Latina, tem institutos federais de 

pesquisa científica, empresas de tecnologia de ponta, universidades, faculdades, centros 

de formação de mão de obra qualificada. A cidade, que está localizada estrategicamente 

entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro é destaque no mundo dos negócios. Sua 

população é de cerca de 630.000 habitantes (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016). 

 

4.2.3.1 Cenário de Startups em São José dos Campos 

A cidade de São José dos Campos está se envolvendo tanto no setor de 

startups, que já contou com eventos como o Startup Weekend e Google Business 

Group, que são eventos que estimulam a cultura startup e criação de novos negócios 

(NAGAOKA, 2016). 

De acordo com a Endeavor (2016), um dos pontos mais fortes em São 

José dos Campos, é a mão de obra, que é extremamente qualificada, assim como o 

estímulo a inovação e a qualidade da infra-estrutura disponível. Enquanto os pontos 

mais fracos são o acesso ao capital, que é difícil e também a falta de uma cultura 

empreendedora. Pode-se observar o desempenho da cidade, que foi escolhida como a 6ª 

cidade mais empreendedora do Brasil, na figura 30. 
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Figura 30 - Resultado de São José dos Campos no ICE 2015 

 

Fonte: Endeavor (2016) 

  

Parte da estrutura citada acima é o Parque Tecnológico de São José dos 

Campos, que será apresentado nos tópicos a seguir, é uma organização criada pela 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos e com administração da Associação 

Parque Tecnológico de São José dos Campos, é categorizada como uma OS, 

Organização Social, que é uma referência em infra-estrutura que atende inúmeras 

empresas (PQTEC, 2016). 
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4.2.3.2 Desenvolvimento local em São José dos Campos e Startups 

A cidade de São José dos Campos tem o Cluster Aeroespacial e de 

Defesa, que reúne cerca de 120 empresas do setor aeroespacial, tem também o Arranjo 

Produtivo Local de Tecnologia da Informação, com cerca de 70 empresas de TI, só no 

Parque Tecnológico da cidade são mais de 300 empresas vinculadas, entre residentes, 

incubadas, associadas, e todas de base tecnológica (PQTEC, 2016), e com esse parque 

tecnológico, assim como com outros incentivos, mais empresas vão surgindo, com mais 

empresas, mais empregos são gerados. 

 

4.2.3.3 Programas de apoio às Startups em São José dos Campos 

 

CECOMPI INCUBADORA 

A incubadora localizada em São José dos Campos tem a intenção de 

facilitar o processo de transformação de idéias em negócios, e para isso ela fornece 

desde apoio na estruturação da idéia das startups e sua atuação, também fornece o 

espaço de coworking desde seu estágio mais inicial até o crescimento e consolidação no 

mercado. A incubadora auxilia com processos de mentoria, facilitando na validação do 

projeto, além de conectar os idealizadores a possíveis investidores (INCUBADORA DE 

NEGÓCIOS, 2016). De acordo com a fonte, atualmente a incubadora conta com 16 

empresas de base tecnológica residentes, 6 projetos pré-incubados, 22 empresas 

graduadas de base tecnológica e 40 marcas e patentes. 

 

PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – PQTEC 

 É um ambiente extremamente avançado, desde sua criação reuniu 

investimentos de quase R$2 bilhões, sendo através de recursos públicos (das três 

esferas, municipal, estadual e federal), quanto recursos particulares. O parque abriga 

três incubadoras de empresas, quatro centros empresariais, dois arranjos produtivos 

locais, cinco centros de desenvolvimento tecnológico, seis universidades parceiras e três 

galerias do empreendedor, sendo ao todo mais de 300 empresas vinculadas à 

organização. Tem contratos e convênios para parcerias e subsídios com diversos 

parceiros nacionais e internacionais (PQTEC, 2016). 

 Nos centros empresariais do parque estão situadas empresas de micro, 

pequeno, médio e grande porte, visto que o parque oferece a essas empresas espaço 

físico e infra-estrutura básica, além de serviços de capacitação e oportunidades de 
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networking com outras empresas, instituições de pesquisa e agentes financiadores, 

como o PQTEC (2016) explica. O parque conta também com quatro centro de 

Desenvolvimento Tecnológico, sendo eles (a) Centro de Inovação Tecnológica em 

Saúde (CITS), (b) Centro de Desenvolvimento de Tecnologias de Informação e 

Comunicação e Multimídia (CDTIC), (c) Centro de Desenvolvimento Tecnológico de 

Aeronáutica (CDTA), Centro de Desenvolvimento Tecnológico para a Construção Civil 

(CDTCC). E para contribuir com a inovação e pesquisa, o parque também tem 

laboratórios multiusuários. 

 Como um dos propósitos deste parque tecnológico é aproximar o ensino 

superior e o empreendedorismo inovador, existe um ambiente nele que é chamado de 

Parque das Universidades, onde estão instalados dois campi o da Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp) e o da Faculdade de Tecnologia (Fatec), outras duas instituições 

funcionam em prédios da área do Parque - a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a 

Universidade Anhembi Morumbi (UAM), e em breve serão instaladas unidades do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA). Como apresentado pelo PQTEC (2016), também existem 

incubadoras no parque, sendo uma delas voltada especificamente para o setor da 

aeronáutica. 

 O Parque Tecnológico de São José dos Campos conta também com dois 

APL, arranjos produtivos locais, o APL TIC Vale, que é o Arranjo Produtivo Local de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, e reúne empresas de desenvolvimento de 

hardwares, softwares e serviços de TI. O outro é o Cluster Aeroespacial e de Defesa, 

com diversas empresas das cadeias aeroespacial e defesa. E por fim, o parque também 

conta com um escritório de negócios que tem como objetivo principal colaborar com as 

empresas no seu desenvolvimento junto ao mercado (PQTEC, 2016). 

 

REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE 

QUALQUER NATUREZA) 

 Está previsto incentivo para empresas da cadeia produtiva, de acordo 

com a lei complementar 256/03, com alíquota mínima de 2%, para atividades nos 

setores aeroespacial, automotivo, de telecomunicações, de tecnologia da informação, de 

desenvolvimento de softwares, de pesquisa e desenvolvimento em ciência e tecnologia, 

de treinamento empresarial, e de grande interesse do município (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016). 



86 
 

ISENÇÃO DE IPTU 

 Essa isenção é voltada para empresas novas que se instalarem em São 

José dos Campos, e é em função do número de empregos e faturamento a serem 

gerados. Com duração para período de 2 a 6 anos, podendo ser dobrada para 

empreendimentos de grande interesse para o município, ou das cadeias produtivas dos 

setores aeroespacial, automotivo, de defesa, de telecomunicações e segurança, e as 

empresas de tecnologia de ponta. Esse benefício pode ser dado para empresas já 

instaladas, desde que elas ampliem sua área construída (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016). 

 

Figura 31 – Quadro de resumo dos programas de apoio às startups em São José dos 

Campos 
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Fonte: A autora (2016) 

 

4.2.4 Joinville 

Localizada no norte do estado de Santa Catarina, Joinville é a maior 

cidade do estado, com uma população de aproximadamente 487.000 habitantes. O 

município é responsável por cerca de 20% das exportações catarinenses, a cidade 

concentra grande parte de sua atividade econômica nas indústrias dos setores 

metalmecânico, têxtil, plástico, metalúrgico, químico e farmacêutico (JOINVILLE, 

2016). 
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4.2.4.1 Cenário de Startups em Joinville 

A cidade de Joinville vem se destacando no cenário empreendedor no 

Brasil, ficando em como a 9ª cidade mais empreendedora do país no ICE 2015, através 

da pesquisa realizada pelo Endeavor (2016), que apresenta como seus pontos fortes 

principalmente a boa infra-estrutura oferecida pela cidade, seguido pelo incentivo à 

inovação, enquanto seus pontos fracos foram o ambiente regulatório burocrático e a 

falta de uma cultura empreendedora forte e de capital humano qualificado. 

A cidade também possui legislações que estimulam a inovação na cidade, 

uma delas, a Lei 7.170/2011, será apresentada a seguir, contém incentivos fiscais para 

empresas que incentivem inovação e pesquisa (LEIS MUNICIPAIS, 2016), enquanto a 

Lei 7.190/2012 cria um conselho municipal de ciência e tecnologia, o COMCITI, que 

tem como função formular, propor, avaliar e fiscalizar ações e políticas públicas que 

estimulem a inovação e o desenvolvimento técnico científico na cidade (PREFEITURA 

DE JOINVILLE, 2016). 

Outras iniciativas que vem acontecendo na cidade são eventos de grande 

porte do setor de startups, como o Startup Weekend, que ocorreu neste ano de 2016 na 

cidade catarinense, e também o Meetup, que será realizado pelo SEBRAE, também na 

cidade de Joinville. Outro evento que aconteceu na cidade foi o Disbrave, voltado para o 

cenário de empreendedorismo, além de diversos fóruns, encontros, palestras, grupos e 

outras atividades que estão sendo desenvolvidas na cidade fomentando o 

empreendedorismo e o cenário de startups (ANCORA OFFICES, 2016). 

Sendo que em Joinville, o ramo da tecnologia é mais voltado para o 

desenvolvimento de soluções para indústrias locais, sendo essa solução tanto em 

softwares quanto em hardwares (GORGES, 2016). 

 

4.2.4.2 Desenvolvimento local em Joinville e Startups 

O setor de tecnologia vem se destacando muito no estado de Santa 

Catarina, correspondendo a cerca de 5% do PIB do estado e vem gerando empregos no 

setor. Na cidade de Joinville houve um aumento de 0,7% no crescimento de novas 

vagas, fazendo com que a cidade, assim como o estado, passem pela crise sem muitas 

perdas. Nos últimos anos pode-se perceber que houve grande crescimento do número de 

empresas de tecnologia no estado, mas que ainda assim, 78% delas se concentram nas 

regiões de Florianópolis, Blumenau e Joinville (GORGES, 2016). 
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4.2.4.3 Programas de apoio às Startups em Joinville 

 

CARBON 

É um coletivo que tem como propósito estimular a geração de valor das 

idéias, oferecem estações de trabalho, endereço fiscal, networking e também mentoria 

para que empreendimentos digitais sejam desenvolvidos. Startups, empresas e 

investidores podem participar deste coletivo, as startups participam como empresas 

iniciantes, e encontram o apoio que precisam para se estabilizar e crescer, já na 

categoria empresas entram aquelas organizações que têm mais tempo de mercado e 

maior número de colaboradores, e elas tem apoio para desenvolver projetos inovadores, 

já os investidores também são bem vindos nesse coletivo, que são fundos que buscam 

idéias inovadoras para investirem. A Carbon estimula o relacionamento e interação com 

várias instituições como incubadoras, redes de investidores e programas de venture 

capital (CARBONIZE, 2016). 

 

INOVAPARQ 

É o Parque de Inovação Tecnológica de Joinville e Região, foi criado 

para se tornar um espaço propício para a prática da inovação, sendo um projeto mantido 

pela Fundação Educacional da Região de Joinville (Furj) e gerenciado pela 

Universidade da Região de Joinville (Univille) e Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Com essa parceria eles buscam aproximar academia, empresas e 

governo, com a finalidade de estimular e apoiar o empreendedorismo inovador 

(INOVAPARQ, 2016). 

As plataformas tecnológicas que são o foco, de acordo com a Inovaparq 

(2016), são biotecnologia, design, químico-farmacêutica, materiais, meio ambiente, 

metalomecânica, tecnologia da informação e comunicação. Além da oportunidade de 

fazer networking, também é oferecido uma estrutura para o empreendedor, o parque 

conta com uma incubadora, a IBT, Incubadora de Base Tecnológica, que apóia 

empreendimentos em fase inicial que precisam de ajuda tecnológica e de gestão. O 

parque também consta com laboratórios de engenharia e arquitetura utilizados no 

desenvolvimento de pesquisas. O parque também oferece espaço de trabalho para 

empresas que estão no início e para algumas que já estão consolidadas também, além de 

um Centro de Convenções. 
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PROJETO SINAPSE DA INOVAÇÃO 

Idealizado pela fundação CERTI para transformar idéias geradas por 

estudantes, pesquisadores e profissionais em negócios. O processo é realizado de uma 

maneira específica, descrita abaixo, e com uma figura no Anexo H para representar esse 

processo: 

A operação Sinapse estabelece uma “comunidade” de empreendedores para 
viabilizar a discussão em torno de idéias inovadoras. Estas idéias são 
disponibilizadas no Portal Sinapse da Inovação. O Portal possibilita que as 
IDEIAS de maior potencial sejam estimuladas, propiciando a criação de uma 
cultura empreendedora e a cooperação entre os diferentes atores do processo 
de inovação (SINAPSE DA INOVAÇÃO, 2016). 

 

O Projeto Sinapse da Inovação oferece capacitação em gestão para o 

empreendedor, suporte financeiro, suporte técnico e de negócio para desenvolver o 

protótipo do produto ou processo, além de fazer conexão entre os empreendedores e os 

investidores (SINAPSE DA INOVAÇÃO, 2016). 

 

LEI 7.170/2011 

Dispões sobre medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo e social municipal e dá outras providências. É uma 

lei que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico no ambiente produtivo e social, proporcionando o 

desenvolvimento social e econômico sustentável da Cidade de Joinville. No Capítulo 

III, Do Apoio à Inovação, na Seção I, Dos Incentivos a Empresa e Instituições Que 

Visem a Inovação, são concedidos alguns benefícios para a constituição de empresas de 

base tecnológica, instituições científicas e tecnológicas, núcleos de inovação 

tecnológica, parques tecnológicos, incubadoras, condomínios empresarias e outros 

empreendimentos sediados em Joinville, mas que venham a promover a inovação e 

pesquisa (LEIS MUNICIPAIS, 2016). 

São considerados tipos de incentivo a isenção de impostos incidentes 

sobre o imóvel destinado à instalação da empresa (Imposto sobre Transmissão de Bens 

Imóveis - ITBI e Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU); também sobre o 

ISSQN, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, sobre a prestação de serviços 

relacionados à implantação ou ampliação do empreendimento; a isenção também pode 

ser em taxas relativas à localização, aprovação, vistoria e fiscalização do projeto do 

respectivo empreendimento, e também poderá estar isento da Contribuição de Melhoria 

e Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP que incidir 
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sobre o imóvel destinado à instalação da empresa e da Taxa de Vigilância Sanitária, 

para empresas que exerçam atividades sujeitas ao seu pagamento (LEIS MUNICIPAIS, 

2016). 

 

IMA – INSTITUTO MIGUEL ABUHAB 

Outra iniciativa muito interessante que está surgindo em Joinville é o 

Instituto Miguel Abuhab, IMA, que tem como um de seus principais objetivos 

desenvolver startups já constituídas, com a intenção de estimular à inovação 

tecnológica em áreas ligadas à vocação econômica da região, e está fornecendo apoio 

através de networking, conhecimento ou recursos (ANCORA OFFICES, 2016). 

A idéia é de um condomínio de empresas, que irá se transformar em 

parque tecnológico, e que, a princípio, contará com 12 empresas instaladas no local, 

sendo a seleção destas empresas realizada através de edital. À iniciativa conta com 

fundos de investimentos nacionais e internacionais, para ajudar os empreendimentos a 

deslancharem, e está definido que cerca de 20% da receita anual das empresas que 

evoluírem no complexo serão destinados à continuidade do trabalho do instituto, que 

atua exclusivamente em Joinville (LOETZ, 2015). 

 

Figura 32 – Quadro de resumo dos programas de apoio às startups em Joinville 
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Fonte: A autora (2016) 
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4.2.5 Maringá 

Localizada na região noroeste do estado do Paraná, Maringá é a terceira 

maior cidade do estado, possui uma população de aproximadamente 357.000 habitantes, 

sendo a esmagadora maioria urbana. Com uma população ativa de cerca de 152.000 

pessoas, a cidade tem uma taxa de crescimento de cerca de 1,86% ao ano. A cidade é 

considerada um pólo educacional e conta com uma população universitária de cerca de 

40.000 pessoas (MARINGÁ, 2016). 

 

4.2.5.1 Cenário de Startups em Maringá 

Entre as cidades mais empreendedoras do país, Maringá ficou na 11ª 

colocação entre as cidades brasileiras mais empreendedoras, na pesquisa realizada pelo 

Endeavor (2016), tem como principal vantagem as pessoas, que além de terem uma 

cultura empreendedora muito forte, também são mão de obras qualificadas, e tendo 

como seu ponto mais fraco o mercado, com pouco desenvolvimento econômico e 

poucos clientes em potenciais, se comparado às demais cidades que participaram do 

ICE 2015. 

No ano de 2015 triplicou-se o número de empresas do segmento startup 

na cidade, assim como também foi registrado aumento nas iniciativas e entidades de 

apoio à esse tipo de organização. De acordo com Maringá (2016b), o número passou de 

duas startups para setenta e nove no ano de 2015, e apesar de ainda não terem números 

concretos para 2016 a previsão é de que continue tendo aumentos no setor. Uma das 

justificativas para esse crescimento é o aprimoramento no ecossistema para startups na 

cidade de Maringá, que conta com diversos atores atuantes em prol do desenvolvimento 

deste setor. 

Concordando, o Portal APL (2016) apresenta que de fato Maringá vem se 

tornando um pólo de TI importante, e a fonte complementa apresentando que o principal 

motivo deste crescimento no setor de tecnologia é a grande comunidade acadêmica, a 

localização estratégica do município e o espírito associativista das empresas locais. 

Maringá atualmente conta com dois espaços de coworking, algumas 

entidades de apoio como a Assespro/PR, Software by Maringá, SEBRAE, conta 

também com incubadora, diversas instituições de ensino, movimentos locais, e um 

grupo de startups que cresce a cada dia (SEBRAE PR, 2016). 
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4.2.5.2 Desenvolvimento local em Maringá e Startups 

A cidade conta atualmente com um APL, um arranjo produtivo local de 

softwares, esse arranjo têm cerca de 50 associados e gera mais de 1,5 mil empregos 

diretos, além de outros 3 mil empregos indiretos, e existem diversas oportunidades de 

emprego no setor na cidade de Maringá, com tendência de aumentar, visto que algumas 

empresas obtêm aumento que supera 100% de crescimento de faturamento anual 

(PORTAL APL, 2016). 

 

4.2.5.3 Programas de apoio às Startups em Maringá 

 

TRILHA STARTUP 

É um projeto do SEBRAE Maringá, que tem como objetivo o 

desenvolvimento e fortalecimento de startups na cidade. Sua primeira edição ocorreu no 

ano de 2015 e contou com 136 empreendedores participando, em um total de 54 

startups. Foi um projeto com duração de aproximadamente 4 meses que contou com 

rodadas de negócio, capacitações, meetups, pitch, mentorias, entre outros, como 

explicam SEBRAE PR (2016b) e o Centro de Inovação de Maringá (2016b). No Anexo 

I está apresentado um infográfico sobre como é realizado essa trilha startup do 

SEBRAE local. 

 

CIM – CENTRO DE INOVAÇÃO DE MARINGÁ 

É uma instituição sem fins lucrativos, de direito privado, que tem como 

seu principal objetivo contribuir para o desenvolvimento regional sustentável e 

competitivo, através da inovação por meio da articulação e interação entre 

empreendedores e outros atores. Entre os projetos desenvolvidos por este centro de 

inovação estão projetos que envolvem qualificação, networking, acesso a 

financiamento, coaching, eventos tecnológicos, estímulo ao pensamento criativo através 

de concursos e prêmios e vários outros (CENTRO DE INOVAÇÃO DE MARINGÁ, 

2016). 

 

TICNOVA 

É um evento que ocorre anualmente em Maringá, reúne empresários, 

profissionais do setor, professores, pesquisadores e acadêmicos da área de Tecnologia 

da Informação e Comunicação, e ocorre com o objetivo de promover a integração de 
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atores do ecossistema da inovação. O evento segue três trilhos, (1) Novas Tecnologias, 

(2) Empreendedorismo e (3) Carreira, Negócios e Oportunidades. O evento conta ainda 

com uma maratona de programação, conhecida como HACKATHON, que visa 

estimular e desenvolver um software que atenda a um fim específico ou projetos 

inovadores e utilizáveis. Também ocorrem minicursos, palestras, rodadas de negócios 

(TICNOVA, 2016). 

 

APL – ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE SPFTWARE DE MARINGÁ E 

REGIÃO 

Um arranjo produtivo é uma aglomeração de empresas com a mesma 

especialização produtiva, neste são os softwares, e que estão localizadas num mesmo 

espaço geográfico, que esta compreende a região Noroeste do estado do Paraná, 

alcançando os municípios de Maringá, Sarandi, Campo Mourão, Cianorte, Umuarama e 

Paranavaí. Mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre 

si, contando com apoios de instituições locais como associações de empresas, governo e 

instituições tanto de crédito quanto de ensino e pesquisa. A APL conta com projetos 

apoiando empresas locais, além de eventos, workshops, palestras, feiras (APL 

SOFTWARE MARINGÁ, 2016). 

 

INCUBADORA TECNOLÓGICA DE MARINGÁ 

A Incubadora Tecnológica de Maringá é uma Sociedade Civil, sem fins 

lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, 

autonomia financeira, formada através de convênio entre entidades civis e 

governamentais, voltada para dar condições às empresas de desenvolverem produtos, 

processos e serviços inovadores, através da promoção e integração entre IES, centros de 

pesquisa, empresa e comunidade, e por isso têm investido em tecnologia, capacitação 

empresarial, empreendedorismo e abertura de novas empresas. Oferece aos incubados 

um ambiente empresarial voltado para inovação, networking, mentoria, captação de 

recursos e acesso a editais de fomento, divulgação dos produtos e serviços, 

acompanhamento permanente, e a incubadora da a opção de incubar a empresa no 

espaço físico oferecido por ela, ou em outro espaço da preferência da empresa 

(INCUBADORA MARINGÁ, 2016). 
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Figura 33 – Quadro de resumo dos programas de apoio às startups em Maringá 
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Fonte: A autora (2016) 

 

4.2.6 Ribeirão Preto 

Ribeirão Preto, que tem aproximadamente 590 mil habitantes, está 

situada no Nordeste do estado de São Paulo, a 313km da capital paulista. A região na 

qual está localizada a cidade é uma das mais ricas do estado, apresentando elevado 

padrão de vida e bons indicadores sociais. Ribeirão se constitui num pólo de atividades 

comerciais e de prestação de serviços e também e um dos principais centros 

universitários e de pesquisa do estado. A qualidade do solo e do clima também faz da 

região de Ribeirão uma das principais agrícolas do país, com destaque para a cana de 

açúcar, laranja, soja, amendoim, e outros. Já se tratando de indústria, a força da 

agroindústria na cidade é muito forte, mas outros setores também são relevantes, como 

o de equipamentos médico-odontológicos e farmacêuticos (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, 2016). 

 

4.2.6.1 Cenário de Startups em Ribeirão Preto 

 

Ribeirão Preto, na pesquisa do ICE 2015, realizada pelo Endeavor 

(2016), ficou como a 12ª melhor cidade para se empreender no Brasil, as características 

que mais se destacaram neste setor foram a infra-estrutura oferecida pela cidade e 
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também o acesso ao capital, já as principais fraquezas da cidade ficaram no pouco 

estimula à cultura empreendedora e também no mercado, que não está tão apropriado 

para o momento das startups, os valores e posições nos quesitos avaliados podem ser 

encontrados na figura 34. 

 

Figura 34 - Resultado de Ribeirão Preto no ICE 2015 

 

Fonte: Endeavor (2016) 

 

O ecossistema de Ribeirão Preto está se adequando às necessidades das 

startups, já conta também com espaços de coworking, como o Global Hub (2016) e o 

Ambiente CoNéctar (2016), além de incubadora, programas de aceleradoras, também 

ocorreram na cidade eventos como o Startup Weekend, How to Startup. E de acordo 

com Startupi (2016d), a cidade também tem uma estrutura referência com o parque 

tecnológico SUPERA, que oferece diversas facilidades para quem quer empreender, 

além de conseguir aproximar e conciliar a prática do empreendedorismo com o meio 

acadêmico. 

 

4.2.6.2 Desenvolvimento local em Ribeirão Preto e Startups 

As startups em Ribeirão, assim como em diversas outras cidades no país, 

continuam gerando empregos, apesar da atual crise, e a geração de empregos é algo 
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fundamental no fomento da economia. Da mesma maneira, o parque tecnológico que 

está instalado na cidade também gera empregos e renda para o município, mas vai além, 

aproxima o setor industrial, empresarial e tecnológico do setor acadêmico, das 

universidades, além de oferecer estrutura e capacitação (STARTUPI, 2016d). 

 

4.2.6.3 Programas de apoio às Startups em Ribeirão Preto 

 

SEVNA SEED 

É uma aceleradora criada com a intenção de aproximar o conhecimento 

vindo da universidade, neste caso especialmente o campus da USP em Ribeirão Preto, e 

outras universidades da região, com o potencial profissional das empresas, para facilitar 

o desenvolvimento de novas soluções. Essa aceleradora facilita o acesso aos mentores, 

investidores, assessorias contábil, fiscal e jurídica, parceiros, potenciais clientes, e 

especialistas com o modelo de negócios, também oferece espaço de coworking. O 

processo se inicia com a seleção dos projetos que serão trabalhados, na segunda fase 

ocorrem as mentorias, networking, capacitação e investimento seed. 

 

SUPERA 

O Supera Parque surgiu do convênio entre a USP, a Prefeitura Municipal 

de Ribeirão Preto e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Estado de São Paulo. Parte do parque já está em atividade, que é a 

incubadora e o centro de negócios, que possuem cerca de 50 empresas instaladas, além 

de serviços prestados pelo Centro de Tecnologia. Outra parte está em desenvolvimento, 

sendo que esta será para empresas que irão instalar sua planta produtiva ou seu centro 

de P&D no parque. E em breve serão construídos a aceleradora de empresas e também o 

núcleo administrativo do parque (SUPERA, 2016). 

Podem se instalar no parque empresas com origem de pesquisa 

universitária, também centro de pesquisas, desenvolvimento e inovação, empresas que 

facilitem as atividade do parque tecnológico, assim como organizações ofertantes de 

serviços tecnológicos e de capacitação e também podem se instalar empresas de grande 

porte, que sejam inovadoras e de base tecnológica (SUPERA, 2016). 

As empresas que se instalarem neste parque tecnológico tem benefícios 

como networking, suporte mercadológico, laboratórios a disposição, proximidade com 

universidades, incentivos fiscais estaduais (utilização de crédito acumulado de ICMS), 
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incentivos fiscais municipais (redução nas alíquotas de ISS, IPTU, ITBI e outras 

taxas).O parque conta também com a incubadora, que oferece três modalidades de 

incubação de acordo com a Supera (2016): 

 

(1) Pré-residência/Open Space: para empreendedores que querem 

reestruturar seu modelo de negócio, formalizar o empreendimento, 

realizar testes de protótipos de produtos, captar recursos, e o tempo 

de permanência é de 36 meses; 

(2) Residência: mais voltado para empreendedores com conhecimento 

de tecnologia, que dominem seu processo de produção, tenham 

capital mínimo assegurado e modelo bem definido de negócio, 

também com permanência de 36 meses, mas pode ser prorrogável 

por mais 12 meses; 

(3) Associação: é para aquelas empresas que já estão constituídas e 

atuando em negócios de base tecnológica, que não precisam de 

espaço físico na incubadora, mas querem o apoio e serviços que a 

mesma oferece para desenvolverem seu negócio, com o tempo de 

permanência de 12 meses, pode ser renovável anualmente por tempo 

indeterminado. 

 

Os benefícios de estar incubado, além do espaço, são assessoria, 

capacitação e networking. O parque conta também com dois arranjos produtivos locais, 

um de saúde e o outro de softwares, ambos reconhecidos pelos governos estadual e 

federal. Também conta com o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), que além de 

oferecer orientação e capacitação, também atua como consultor técnico nos projetos de 

P&D nas áreas de propriedade intelectual, desenvolvimento tecnológico e transferência 

de tecnologia (SUPERA, 2016). 

 

STARTYOU 

A StartYou é um programa de aceleração de startups universitárias do 

campus da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, a USP. O nome do projeto é 

StartYou – Laboratório de Startups da USP-RP, que foi criado com a intenção de 

conciliar ferramentas do empreendedorismo na prática com o meio acadêmico, com a 

finalidade de capacitar os empreendedores universitários e também conectá-los com 
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possíveis parceiros. Dentre os temas abordados estão finanças básicas, direito básico, 

fundraising, noções básicas de propriedade intelectual, marketing, vendas e análise de 

mercados, técnicas de linguagem e comunicação (USP, 2016). 

 

Figura 35 – Quadro de resumo dos programas de apoio às startups em Ribeirão Preto 
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Fonte: A autora (2016) 
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5. AÇÕES PARA OS ECOSSISTEMAS DE STARTUPS 

Baseado nas pesquisas realizadas com os ecossistemas de sucesso das 

cidades apresentadas neste estudo, e respondendo ao problema de pesquisa do mesmo, 

que é “Quais ações poderiam estimular o desenvolvimento de um ecossistema propício 

para as startups?”, será então apresentada o resultado geral do estudo. 

 

5.1 ASPECTOS DE ECOSSISTEMAS E OS CENÁRIOS DE STARTUPS 

Como observado durante o estudo, alguns aspectos são de grande 

importância para a obtenção de um ecossistema saudável para as startups, os aspectos 

que foram analisados neste estudo e que já foram explanados na metodologia, foram o 

suporte financeiro, acesso a financiamento, auxílio com produto, ou serviço, ou 

mercado, coaching, qualificação, espaço físico e networking. E pode-se observar a 

presença de todos esses aspectos em todas as cidades apresentadas neste estudo. Os 

cenários vistos serão resumidos nas figuras 36 e 37. 

 

Figura 36 –Quadro de resumo dos cenários internacionais das Startups 

CIDADE 

INTERNACIONAL
CENÁRIO STARTUP 

LONDRES Cidade européia com maior número de startups; 

Incentivo dos governos municipal e federal; 

Ecossistema mais desenvolvido da Europa; 

Possui um Cluster Tecnológico; 

Segunda cidade no mundo que mais apóia empreendedorismo e 

inovação; 

Setor privado pró-ativo. 

BERLIM Cidade que entrou na onda startup recentemente; 

Já é a segunda cidade mais importante para startups na Europa; 

A previsão é que supere Londres em pouco tempo; 

Setor privado pró-ativo; 

Apoio do governo. 

VALE DO SILÍCIO É a principal referência mundial no setor; 

Considerado o melhor ecossistema de startups do mundo; 

Cidade com histórico de desenvolvimento baseado na tecnologia; 

Tem um ecossistema muito evoluído e muito interligado; 

Universidade de ponta ativa no ecossistema; 

Pesquisa e Desenvolvimento super desenvolvidos; 
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Grande investimento em inovação; 

Grande atuação do setor privado; 

Importantes investimentos do setor público; 

Entrosamento entre setor público, privado e instituições de ensino; 

Cultura empreendedora e startup muito evoluída e definida. 

NOVA IORQUE O segundo melhor ecossistema de startups do mundo; 

Tem o ecossistema com o melhor alcance de mercado do mundo; 

Seu ecossistema tem valor estimado de US$ 47 bilhões; 

Recebe apoio e incentivo tanto do governo municipal, quanto 

estadual e também federal; 

Setor privado atuante e pró-ativo; 

Parcerias com instituições de ensino.  

Fonte: A autora (2016) 

 

Figura 37 – Quadro de resumo dos cenários nacionais das Startups 

CIDADE 

NACIONAL 
CENÁRIO STARTUP 

SÃO PAULO Melhor ecossistema para startups do Brasil e da América Latina; 

12º melhor ecossistema para startups no mundo; 

Tendo o melhor mercado, o melhor acesso para capital e melhor infra-

estrutura do Brasil para Startups; 

Concentra maior parte dos investimentos de risco do Brasil; 

O governo está começando a apoiar e incentivar as startups na cidade. 

CAMPINAS Melhor cidade do interior do Brasil para se empreender; 

5ª melhor cidade do Brasil para se empreender; 

Apresenta um cenário com inovação e estrutura para as empresas; 

Primeira cidade no Brasil a ter uma Lei específica para incentivo de 

startups. 

SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS 

É a 6ª cidade mais empreendedora do Brasil; 

Tem como seu ponto forte o capital humano, a infra-estrutura e a 

inovação; 

Tem o cluster aeroespacial; 

Tem o Parque Tecnológico de São José dos Campos. 

JOINVILLE 9ª cidade mais empreendedora do país; 

Seu destaque vai para sua boa infra-estrutura; 

Possui leis de incentivo para empresas que incentivam a inovação e 

pesquisa; 
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Tem um conselho municipal de ciência e tecnologia. 

MARINGÁ Triplicou seu setor de startups no último ano; 

Vem se tornando um pólo de TI; 

Uma das cidades mais empreendedoras do interior do país; 

Forte setor acadêmico. 

RIBEIRÃO PRETO 12ª melhor cidade do país para se empreender; 

Sua infra-estrutura é seu ponto forte; 

Tem o parque tecnológico SUPERA; 

Aproxima e concilia a prática do empreendedorismo com o meio 

acadêmico. 

Fonte: A autora (2016) 

 

Assim, após ter uma visão geral dos melhores cenários para startups do 

mundo e do Brasil, pode-se dizer que um cenário para uma cidade que almeja obter um 

ecossistema propício para startups o ideal seria apresentar características como: 

 Entrosamento entre governo, setor privado e instituições de ensino; 

 Incentivos de todas as esferas do governo; 

 Ter um setor privado pró-ativo, engajado; 

 Ter instituições de ensino que sejam parceiras dos empreendedores; 

 Investimentos em inovação e pesquisa e desenvolvimento são de 

grande importância; 

 Conciliar o setor acadêmico com a prática do empreendedorismo; 

 Estimular na população a cultura do empreendedorismo; 

 Desburocratização; 

 Ter uma legislação específica para o setor de startups; 

 

5.2 BENEFÍCIOS DAS STARTUPS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

O benefício que as startups trazem para o desenvolvimento local é nítido 

nas cidades apresentadas a cima. O principal benefício presente foi a geração de 

empregos, tanto diretos quanto indiretos. Esta geração de empregos aumentou nos 

últimos anos e a tendência é que continue a aumentar para os próximos, em todas as 

cidades apresentadas, tanto dentro do Brasil quanto fora, a procura de profissionais 

qualificados é grande. O aumento de pessoas que trabalham por conta própria, os self-

employed, também aumentou. 
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Outro benefício que pode ser observado é o gerado pelos cluster 

tecnológicos, como no caso dos cenários internacionais de Londres, Berlin, Vale do 

Silício, em que a região recebe investimentos específicos para o setor de tecnologia e 

startups, mas esse investimento propicia um benefício para toda a localização do 

cluster, afinal, a região terá maior freqüência de pessoas, precisará de serviços não 

relacionados a TI, como restaurantes, mas também de serviços relacionados, como 

aceleradoras e incubadoras. Sendo assim, um acaba puxando o outro, e outras áreas 

acabam se beneficiando indiretamente do investimento e desenvolvimento deste cluster. 

E mesmo quando a cidade não tem ainda um cluster tecnológico 

formado, mas está adaptando seu ecossistema para se tornar um, as startups recebem 

investimentos, e o ciclo ocorre da mesma maneira, os investimentos nas startups 

favorecem seu crescimento e também do ambiente ao seu redor. No caso das startups, 

grande parte dos investimentos são de capital de risco. 

Também é apresentado por diversas cidades, principalmente aquelas mais 

ativas no setor de startups, benefícios como aumento do valor total da produção 

econômica da cidade, tendo em algumas delas, como Berlim, um desempenho melhor 

do que muitas indústrias mais tradicionais. Atualmente, diversas cidades tiveram o valor 

de seu PIB aumentados devido ao desenvolvimento do ecossistema para startups. 

Um outro ponto positivo para o local que tem startups, é quando elas 

atuam juntamente com o governo para propiciar melhorias para a população, isso pode 

ser visto quando o governo apóia as startups a partir de programas que ofereçam 

prêmios, sejam eles monetários, benefícios, ou outros, para a empresa que desenvolver a 

melhor solução para determinado tipo de problema que a cidade vêm enfrentando, como 

é o caso da cidade de São Paulo e do transporte público, ou de Londres e outras cidades 

com a segurança no mundo digital. Assim, diversas startups desenvolvem soluções que 

poderiam ser aplicadas a esse problema para resolvê-lo, e a melhor solução será 

utilizada pela cidade para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. 

 

5.3 PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E PRIVADOS QUE AUXILIAM 

STARTUPS 

Durante o estudo foram apresentados alguns programas, tanto de 

iniciativa privada quanto pública, estes programas serão apresentados de maneira 

resumida na figura 38 e 39 sendo que para maior compreensão destes quadro, os 
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próximos parágrafos apresentam o nome do programa, a cidade a qual ele pertence, e a 

sigla utilizada para nomeá-lo no quadro, facilitando assim a identificação do mesmo. 

Os programas internacionais iniciando por Londres, foram o SEIS, EIS, 

Global Entrepreneur Programme (GEP), Early Stage Acelerator Programme (ESAP), 

Startup Britain (SB), Enterprise Europe Network (EEN) e Tech City (TC). Os de Berlim 

foram, Technologiestifung Berlin (TB), Factory Berlin (FB), o IBB e o EXIST. Já no 

Vale do Silício os programas analisados foram o GSV Labs (GVS), Startup Grind (SG), 

Stanford Research Park (SRP), Silicon Valley Infusion (SVIN), SBIR e o STTR. E na 

cidade de Nova York os programas StartUp NY (SUNY), DreamIt (DI), IBM Global 

Entrepreneur (IGE), Digital NYC (DN), Tech Crunch Disrupt (TCD). 

 

Figura 38– Quadro de resumo dos programas de apoio às startups apresentados nos 

cenários internacionais 
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CIONAIS 

Progra‐
mas 

Suporte 
Finan‐
ceiro 

Acesso a 
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Coaching
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cação 

Espaço 
físico 

Net‐
worKing 

LONDRES  SEIS                   

   EIS                   

   GEP                   

   ESAP                  

   SB                   

   EEN                   

   TC                   

BERLIN  TB                   

   FB                   

   IBB                   

   EXIST                  

V DO SILÍCIO  GSV                   

   SG                   

   SRP                   

   SVIN                  

   SBIR                   

   STTR                  

Nova York  SUNY                  

   DI                   

   IGE                   

   DN                   

   TCD                   
Fonte: A autora (2016) 
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Já os programas nacionais iniciando com São Paulo, com o Campus São 

Paulo – Google Entrepreneurs (CSP), MobiLab (ML), Tech Sampa (TS), FABLAB 

Livre SP (FLSP). Na cidade de Campinas os programas foram a Aceleradora de 

Campinas (AC), Conselho de Startups (CS), Planejamento Estratégico de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (PECTI), Apoio Fapesp (AF). Em São José dos Campos os 

programas são o Cecompi Incubadora (CI), Parque Tecnológico de São José dos 

Campos (PQTEC), Redução da alíquota do ISSQN (ISSQN), Isenção IPTU (IIPTU). 

Em Joinville, os programas analisados foram o Carbon (CARB), InovaParq (IP), Projeto 

Sinapse de Inovação (PSI), Lei 7.170/2011 (LEI), Instituto Miguel Abuhab (IMA). Para 

a cidade de Maringá tem o Trilha Startup (TS), Centro de Inovação de Maringá (CIM), 

TicNova (TIC), Arranjo Produtivo Local de Softwares de Maringá e Região (APL), 

Incubadora Tecnológica de Maringá (ITM). E por fim, na cidade de Ribeirão Preto os 

programas analisados foram Sevna Seed (SEVNA), Supera Parque (SP), StartYou (SY). 

 

Figura 39 – Quadro de resumo dos programas de apoio às startups apresentados nos 

cenários nacionais  

CIDADES 
NACIONAIS 

Progra‐
mas 

Suporte 
Finan‐
ceiro 

Acesso 
a 
Financi
amento

Auxílio 
Produto/ 
Serviço/ 
Mercado

Coaching
Qualifi‐
cação 

Espaço 
físico 

Networking

SÃO PAULO  CSP                   

   ML                   

   TS                   

   FLSP                   

CAMPINAS  AC                   

   CS                   

   PECTI                   

   AF                   

S.J.CAMPOS  CI                   

   PQTEC                  

   ISSQN                  

   IIPTU                   

JOINVILLE  CARB                   

   IP                   

   PSI                   

   LEI                   

   IMA                   
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MARINGÁ  TS                   

   CIM                   

   TIC                   

   APL                   

   ITM                   
RIBEIRÃO 
PRETO  SEVNA                  

   SP                   

   SY                   
Fonte: A autora (2016) 

 

Com essa visão geral dos aspectos abrangidos pelos programas nas 

cidades que tem ecossistemas propícios para startups, pode-se concluir que a cidade que 

pretende adaptar-se deve conter programas que abranjam todos os aspectos 

apresentados, e que tenha algumas especificidades em cada um desses aspectos, como: 

 

 Suporte Financeiro: Sendo este através de descontos ou isenções de 

impostos, que variam com o tipo, idade e porte da startup; 

 Acesso a Financiamento: Facilita o acesso a financiamentos com 

melhores taxas e formas de pagamento facilitadas, também variando 

com as características da empresa como tipo, idade e porte; 

 Auxílio com Produto/ Serviço/ Mercado: Quando o auxílio for para o 

produto e/ou serviço, é normalmente auxílio com pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, ajudando o empreendedor com 

protótipos, ou a desenvolver seu produto. Também pode ser auxílio 

para finalizá-lo, fazer com que ele saia dos papéis e vá para a 

comercialização. Já quando o auxílio for para o mercado, é 

necessário que o programa ajude o empreendedor a adaptar a sua 

empresa e seu produto ao mercado local, ao que o cliente quer, à 

cultura do seu público alvo. Também podendo ser essa ajuda de 

mercado, para o empreendedor expandir seu negócio para mercados 

novos, e adaptar seu produto a este. 

 Coaching: Consiste no auxílio de pessoas com maior know-how que 

tem disposição para ajudar e ensinar outros empreendedores, é como 

um processo de mentoria, tutoria. Normalmente ocorre com 

empreendedores experientes auxiliando os novatos, os direcionando. 
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Costuma acontecer nos estágios iniciais da startup, mas pode 

continuar após esse período; 

 Qualificação: Pode ocorrer através das próprias instituições de 

ensinos presentes no ecossistema, como também de outros atores 

oferecendo cursos, aprimoramento técnico, e outras formas de 

qualificação. Essa qualificação pode ocorrer em diversas áreas, 

desde a tecnológica, empreendedorismo, administração, até outras 

áreas específicas para cada tipo de startup; 

 Espaço Físico: É quando o programa oferece um espaço físico para a 

startup trabalhar, normalmente esse espaço pode ser um coworking 

em que a startup tem que arcar com algum custo, mas também pode 

ser oferecido como parte de algum programa de incentivo, ou 

programa de aceleração, incubação; 

 Networking: Um dos aspectos mais importantes do ecossistema para 

startups, o networking é quando se dá a oportunidade de 

empreendedores, e outros atores do ecossistema se encontraram, 

conhecerem, trocarem experiência, informação. Pode ocorrer através 

de eventos voltados para esse publico, também em espaços de 

coworking, em programas de incubação e aceleração, pode ocorrer 

através do meio acadêmico. Ou pode também ocorrer da interação 

entre os meios acadêmico, público e privado, que é de grande 

importância para o ecossistema. E o networking não necessariamente 

precisa ocorrer apenas pessoalmente, pode também ocorrer de 

maneira digital, através de plataformas. 

 

Ao decorrer do estudo pode-se perceber que essas variáveis apresentadas 

podem se ramificar, e apresentar ao ecossistema mais atores importantes, como os 

apresentados por SEBRAE PR (2016), e pode ser visto na figura 8, que além de alguns 

aspectos já citados, como mentores e coworking, apresentou também os 

empreendedores, instituições de apoio, prestadores de serviço, T.I., investidores, 

governo, startups, universidades, incubadoras e aceleradoras e fornecedores. Como 

pode-se perceber, esse ecossistema envolve diversos atores. 

O que nos leva a importância da tripla hélice, apresentada por Etzkowitz 

e Leydesdorff (2000), que mostra a importância do trabalho em conjunto do governo, da  



107 
 

 

instituição de ensino e do setor privado. Onde cada qual tem seu papel, e sua 

importância, e quando um deles não faz sua parte, torna o ecossistema mais deficitário e 

carente de determinado suporte. 

 

5.4 PROPOSTAS DE AÇÕES PARA ESTIMULAR O CENÁRIO DE STARTUPS 

É importante ressaltar que no presente estudo são apresentadas sugestões 

de propostas e ações para as esferas de tripla hélice, e que essas são propostas 

generalizadas e que possam necessitar de alguma adaptação dependendo da cultura da 

cidade, dos negócios existentes nelas, da disposição dos recursos de cada local, servindo 

este estudo como um guia. Sendo assim, a primeira recomendação é que seja levado em 

conta as características da cidade antes de se formular um plano para desenvolver o 

ecossistema para startups. Também deve-se definir o que é startup para cada município, 

região, ou para cada programa, para poder assim ficar claro quem pode se beneficiar 

diretamente das ações. 

As propostas de ação serão apresentadas separadamente para cada esfera, 

e para cada aspecto, e podem ser vistas nas figuras 40, 41 e 42. A princípio serão 

apresentadas as propostas ao setor público, que iremos considerar o governo nas três 

esferas, municipal, estadual e federal, institutos de financiamento de pesquisas. 

 

Figura 40 – Quadro com propostas para ações do setor público 

ASPECTO SETOR PÚBLICO 

Suporte 

Financeiro 

 Desconto de impostos no âmbito de atuação do respectivo governo, 

determinando tempo/ faturamento máximo, sendo que este desconto 

pode ser proporcional ao investimento realizado pelo empreendedor na 

startup; 

 Isenção de impostos no âmbito de atuação do respectivo governo, 

determinando tempo/ faturamento máximo; 

 Aumentar apoio financeiro às pesquisas voltadas para inovação e P&D. 

Acesso a 

Financiamento 

 Oferecer a oportunidade de startups terem financiamentos com melhores 

prazos de pagamentos ou com melhores taxas, em bancos públicos. 

Auxílio com 

Produto/ 

Serviço/ 

Mercado 

 Incentivando mais o P&D, com o aumento de recursos para 

investimento nesta área; 

 Facilitar a vinda de startups de outras localidades, auxiliando-as no 

processo de mudança e/ou de adaptação ao mercado; 
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 Realizar programas específicos para suprir determinados problemas da 

localidade, trocando benefícios pela utilização do programa, já o 

inserindo no mercado; 

 Aceleradoras e /ou incubadoras, para auxiliar a empresa a se 

desenvolver e desenvolver seu produto/serviço; 

Coaching 
 Disponibilizar pessoas com conhecimento nas aceleradoras e/ou 

incubadoras e que possam auxiliar com seu know-how; 

Qualificação 

 Disponibilizar cursos de curto prazo com preços acessíveis ou gratuitos, 

com temas que sejam de interesse do ecossistema, como 

empreendedorismo, tecnologia, entre outros. 

Espaço físico  Pode ser oferecido através dos programas de aceleração e/ou incubação; 

Networking 

 Criação de uma plataforma digital que permita interação entre os 

envolvidos no ecossistema, com mapas interativos, contatos, etc; 

 Criação de um banco de dados com a intenção de facilitar o encontro de 

possíveis parceiros; 

 Realização de eventos do setor; 

Fonte: A autora (2016) 

 

Já no setor privado, estão presentes as startups, empresas de maior porte, 

outras empresas envolvidas no ecossistemas como hubs, incubadoras, aceleradoras, 

empresas de investimento. 

 

Figura 41 – Quadro com propostas para ações do setor privado 

ASPECTO SETOR PRIVADO 

Suporte 

Financeiro 

 Empresas de maior porte podem realizar programa com a intenção de 

selecionar um projeto para ser patrocinado por ela, e também 

comercializado por ela e pela startup desenvolvedora do projeto; 

 Caso a empresa esteja interessada em investir seu capital em uma 

startup, realizar uma seleção dos melhores projetos, daqueles que mais 

tem relação com o ramo da companhia, para poder ser financiado, ou ter 

uma ajuda de custo da empresa. 

Acesso a 

Financiamento 

 Caso a empresa seja um banco, este pode fornecer uma linha de crédito 

especial para as startups em suas diferentes fases, com métodos de 

pagamento facilitados e taxas e juros especiais. 

Auxílio com 

Produto/ 

 Empresas de maior porte normalmente podem auxiliar uma startup 

parceira a desenvolver seu produto ou serviço com o seu setor de P&D, 
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Serviço/ 

Mercado 

e em troca ter transferência da tecnologia desenvolvida em parceria; 

Coaching 

 Empreendedores mais experientes podem auxiliar aqueles 

empreendedores novatos em eventos voltados especificamente para esse 

setor, ou através de programas desenvolvidos por companhias privadas 

ou setor público. Pode também ser através de uma consultoria; 

Qualificação 

 . Empresas com maior porte ou empresas privadas pertencentes à esse 

ecossistema oferecem cursos, workshops, palestras, para os 

participantes; 

Espaço físico 

 Programas de companhias maiores oferecem a possibilidade de a startup 

trabalhar em conjunto com elas, e sendo um dos benefícios a utilização 

do espaço físico da empresa; 

 Empresas específicas para espaços de coworking têm como função 

primordial, oferecer um espaço de trabalho compartilhado; 

 Algumas empresas de grande porte, para estimularem o ecossistema, 

oferecem às startups que participam de seus programas, um espaço 

físico, assim como as incubadoras e aceleradoras. 

Networking 

 A realização de eventos para o setor por parte das empresas de maior 

porte é também interessante para elas; 

 Rodadas de negócios e hackathons. 

Fonte: A autora (2016) 

 

As instituições de ensino, ou IEs, são universidades, faculdades, 

institutos de tecnologia, enfim, instituições de ensino em geral. 

 

Figura 42 – Quadro com propostas para ações das instituições de ensino 

ASPECTO INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Suporte 

Financeiro 

 IEs podem ter sua própria incubadora, e alguns destes programas podem 

oferecer auxílio financeiro, normalmente são voltados para empresas 

que surgem de iniciativa dos alunos; 

 Financiamento de projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento em 

parceria com alunos e professores da instituição. 

Acesso a 

Financiamento 

 Facilitando o acesso de empresas aos financiamentos, seja através de 

parceiros, ou através de aceleradora ou incubadora dentro da IES. 

Auxílio com 

Produto/ 

 Promover a troca de conhecimento com outras instituições de ensino, 

assim como com as startups, ocorrendo transferência de tecnologias e 
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Serviço/ 

Mercado 

conhecimento, possibilitando o aperfeiçoamento de produtos e/ou 

serviços, ou estudo mais profundo do mercado. 

Coaching 
 Permitir o acesso de empreendedores à especialistas que atuam na IE, e 

que podem ser como mentores dos empreendedores. 

Qualificação 

 Oferecer cursos gratuitos para empresas parceiras; 

 Ao atuar em parceria com startups, em troca de algum benefício como 

estágio para alunos, oferecer qualificação para os talentos da startup; 

 Programa de parceria com as startups fornecendo talentos qualificados 

na IE para elas. 

Espaço físico 

 Disponibilizar o espaço físico de pesquisa das instituições para as 

startups e em troca obter troca de tecnologia, sendo que o que for 

desenvolvido pela startup na IE, poderá ser utilizado pela IE; 

 IEs podem ter sua própria incubadora, e parte dos benefícios do 

processo de incubação é a possibilidade da startup, em fase inicial, 

utilizar o espaço disponibilizado pela IE. 

Networking 
 Realizar parceria com empresas privadas ou setor público na consecução 

de eventos do setor. 

Fonte: A autora (2016) 

 

As ações foram apresentadas separadamente, mas para a consecução de 

um bom programa de desenvolvimento do ecossistema para startups é interessante que 

se utilizem mais ações, sendo que o mix de ações varia de acordo com os recursos do 

local, dos desenvolvedores do programa, do foco que este tem, as características da 

cidade na qual está inserida. 

 

5.5 APLICANDO A PESQUISA A CIDADE DE FRANCA 

Para exemplificar um plano de ações interessante para uma cidade, será 

utilizado como exemplo a cidade de Franca, localizada no interior do estado de São 

Paulo, mais especificamente na região nordeste do estado, tem uma população de 

aproximadamente 340.000 habitantes. Franca é reconhecida no país como a capital do 

calçado masculino, sendo assim, tem forte indústria calçadista (FRANCA, 2016). 

Dentre as secretarias municipais da prefeitura de Franca, está a de 

Desenvolvimento, que tem como missão planejar e desenvolver políticas públicas para 

estimular o crescimento econômico sustentável da cidade. Sendo assim, oferecidos 

alguns apoios aos empresários, um dos programas oferecidos por ela é o de incubadora, 
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que abriga e orienta indústrias e empresas na fase inicial de seu processo, e também 

promove capacitação técnica e gerencial dos empreendedores. Essa incubadora, como 

apresentado no site de Franca (2016), é voltada para o segmento industrial local e de 

serviços relacionados com a indústria.  

Outros programas apresentados pela prefeitura são o CVT ou Centro 

Vocacional Tecnológico, que é um local que oferece laboratórios e análises, de 

informática, biblioteca, e uma sala para empreendedores. Neste centro são atendidos 

empresários ou produtores que tenham necessidade de qualificação tecnológica ou 

gerencial de suas atividades, empreendedores que queiram montar seu próprio negócio, 

estudantes entre outras pessoas que necessitem de alguma qualificação técnica 

(FRANCA, 2016). 

E por fim, outro programa realizado pela prefeitura, o Parque Digital, que 

tem como pretensão tornar um espaço específico, o Parque de Exposições “Fernando 

Costa” um espaço de difusão da Tecnologia da Informação, através de internet gratuita 

ou de atividades educativas. Esse programa é dividido em metas, a primeira é implantar 

o sistema de acesso gratuito a internet, a segunda é realizar palestras de Tecnologia da 

Informação, a terceira, é um programa de inclusão digital no CVT e por fim a realização 

de um projeto chamado Escola no Parque (FRANCA, 2016). 

Através de uma entrevista semi-estruturada com responsáveis pela Sala 

do Empreendedor, um dos programas da prefeitura, foram obtidas informações extras 

das encontradas no sítio. Os administradores explicaram que a incubadora da cidade 

está passando por reformas atualmente, e quando inaugurada atuará com empresas de 

base tecnológica, terão qualificação e suporte voltados para startups lá. Contudo, não se 

tem maiores informações do projeto ainda, visto que este está em desenvolvimento. 

Esses são alguns dos projetos apresentados pela Secretaria de 

Desenvolvimento de Franca, que estimulam a qualificação e o empreendedorismo. 

Contudo, o único projeto mais direcionado para startups, o da incubadora, ainda não foi 

definido, e está em fase de desenvolvimento, sem informações concretas. Assim, o 

presente estudo sugere algumas ações que poderiam ser tomadas para estimular o 

desenvolvimento deste tipo de empresas na cidade. 

Para a proposição de ações públicas que possam ser implementadas pela 

Prefeitura Municipal de Franca, foi encontrada a necessidade de se trabalhar com um 

conceito bem específico de startup, um conceito similar ao de Campinas (2014), que 
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restringe o que são startups, para que as ações a serem propostas possam ser aplicadas 

no público-alvo correto. 

Dessa maneira, a definição de startups que o estudo sugere é: 

 

Pessoa jurídica, que se dedique a atividades relacionadas à prestação de 

serviços e provisão de bens, tais como: 

I – serviços de e-mail, hospedagem, desenvolvimento de sites, blogs, 

plataformas virtuais; 

II – comunicação pessoal, redes sociais, mecanismos de busca, 

divulgação publicitária na internet; 

III – criação ou distribuição de aplicativos e softwares originais, por meio 

físico ou virtual, para isso em computadores, celulares, tablets e outros dispositivos 

eletrônicos, móveis ou não; 

IV – desenho e desenvolvimento de elementos hardware de 

computadores, celulares, tablets e outros dispositivos informáticos, móveis ou não; 

V – atividade de pesquisa, desenvolvimento ou implementação de idéias 

inovadoras ou modelo de negócios baseados na internet e nas redes telemáticas; e 

VI – atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em: 

 

a) Indústria alimentícia 

b) Setor calçadista e de confecções; 

c) Engenharia e sistemas de energia; 

d) Produtos agrícolas; 

e) Softwares e Hardwares de informática; 

f) Ciências físicas e naturais não citadas anteriormente. 

 

Já em relação a que tipo de ações a prefeitura deveria realizar para 

incentivar as startups, deve-se levar em conta que o governo local precisa realizar 

programas de alto desempenho, programas que estimulem o contato entre os 

empreendedores, para que eles possam trocar experiências, aprender entre eles, fazer 

networking e, as vezes, inclusive encontrar um mentor, ou se tornar um mentor, para 

ensinar e auxiliar empreendedores, fomentando assim, o desenvolvimento deste setor e 

por conseqüente, o desenvolvimento local. 
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Programas deveriam levar também em conta o estágio no qual se 

encontra a empresa, visto que as necessidades mudam de acordo com estes estágios. Da 

mesma maneira que realização de empresas no mesmo estágio de desenvolvimento pode 

facilitar o aprendizado, estimular a inovação, inspirar empresários. 

Sendo assim, alguns incentivos que são sugeridos são: 

 

 Benefícios fiscais, como isenção total ou parcial do IPTU, variando essa 

isenção de acordo com o tamanho da área construída, sendo este 

benefício com prazo delimitado para os primeiros três anos de existência 

da empresa; 

 Outra opção de benefício fiscal para a cidade de Franca poderia ser uma 

redução da alíquota do Imposto Sobre Serviço, o ISS, sendo essa redução 

proporcional à receita bruta da empresa, em que o benefício se 

extinguisse quando a empresa atingisse determinado valor na receita 

bruta, ou três anos depois de fundada a startup; 

 Financiamento para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, para 

empresas que apresentem projetos de pesquisa inovadores e que possam 

trazer benefícios para a sociedade; 

 Adequar e ampliar a Incubadora de empresas da cidade, é algo que já está 

acontecendo, sendo assim, sugere-se que sejam realizadas nesta 

incubadora ações como networking, qualificação, aconselhamento; 

 Criação de uma aceleradora em empresas que possa auxiliar empresas 

com investimentos, acompanhamentos, aconselhamento por tempo 

determinado em aspectos técnicos, jurídicos, mercadológicos; 

 Criação de uma plataforma digital que facilite o contato das startups 

entre elas, e também com incubadoras, investidores, aceleradoras, e 

outros envolvidos que venham a ser importantes no ecossistema das 

startups. 

 

Algumas destas ações podem ser implementadas através de legislação, 

como os benefícios fiscais que, neste caso, para a cidade de Franca, poderiam ser 

realizados através do IPTU e do ISS, que são dois impostos de âmbito municipal. E 

através deles a prefeitura poderia incentivar as startups em sua fase inicial, ou com 

reduções na alíquota ou com isenção dela em alguns casos, de acordo com as variáveis 
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tempo de negócio, lucratividade, espaço físico. Sendo este apoio temporário para as 

empresas. 

Outra maneira que a prefeitura poderia estimular o ecossistema de startup 

é através de investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, esses 

investimentos poderiam ser realizados junto com outros incentivadores de pesquisa 

como a FAPESP, ou outras fundações e projetos que invistam em pesquisas. Os projetos 

financiados devem estar relacionados à startups e serem inovadores, podendo eles ser 

de empresas ou faculdades. 

A cidade já possui uma incubadora, e em breve contará com outra. A 

primeira incubadora, de acordo com Franca (2016) é voltada principalmente para 

empresas dos segmentos da indústria local e para empresas de serviços relacionados 

com essas indústrias, também explicita que dá oportunidades a novos segmentos 

industriais que estão surgindo na cidade. Mas, de acordo com a entrevista realizada com 

responsáveis por um dos programas de empreendedorismo na cidade, estão terminando 

mais uma incubadora para a cidade, a segunda, para que ela possa atuar junto às 

startups, e apesar de se ter pouquíssimas informações sobre o projeto, visto que este 

ainda está em desenvolvimento, sugere-se que esta incubadora defina o público-alvo 

dela, diferencie seus serviços por fase da startup, e ofereça qualificação, mentoria, 

networking para os empreendedores que forem aprovados no processo seletivo para 

incubação de seu negócio ou projeto. 

Outra idéia é a de se criar uma aceleradora na cidade, voltada para as 

startups, que poderiam auxiliar essas empresas no seu desenvolvimento com mentoria, 

networking, capacitação e aporte financeiro. Também auxiliando com o 

desenvolvimento do produto ou serviço, marketing, gestão. 

Uma plataforma digital poderia auxiliar os empreendedores a se 

conhecerem, fazerem contato, networking, também auxiliaria os empreendedores a 

encontrarem outros empresários dispostos a serem seus mentores, ou a encontrarem 

anjos investidores, incubadoras, aceleradoras, parceiros, possíveis prestadores de 

serviços. Essa plataforma também seria uma forma de se manter os empreendedores 

atualizados através de um canal de notícias, de informações. Enfim, seria uma 

plataforma digital voltada especificamente para o ecossistema das startups 
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CONCLUSÃO 

 

A importância de empresas como as startups vêm crescendo, assim como 

o número de startups também, essas empresas auxiliam o local, a cidade, a desenvolver, 

estimulando a economia, gerando riqueza, empregos e trazendo benefícios. Contudo, 

empresas se desenvolvem melhor em ambiente mais propícios, com maiores estímulos, 

benefícios, uma cultura que favorece sua estabilização e desenvolvimento no local, e 

outros fatores que favorecem sua atuação. 

Mas para que as cidades possam ter esse ambiente que favorece o 

empreendedorismo, diversas ações em âmbito privado e particular devem ser tomadas. 

Exemplos de sucesso foram apresentados no estudo, alguns de importância 

internacional, como Londres e Berlin, outras se destacando no setor nacional como 

Campinas, e São Paulo, que tem seu destaque tanto dentro quanto fora do Brasil. 

Essas cidades analisadas apresentaram programas de incentivo às 

startups, tanto no setor privado quando no setor público, e estão tentando criar o melhor 

ecossistema possível para que startups sejam criadas e se desenvolvam em seus 

municípios, sendo que algumas destas já possuem inclusive cluster deste setor. 

Contudo, nem todas as cidades ainda conseguem compreender como as 

startups podem auxiliar no seu desenvolvimento local, e ainda não desenvolveram 

ações que, de fato, estimulassem os empreendedores a criarem seus negócios.  

No caso de Franca, a cidade está desenvolvendo um projeto voltado para 

este setor, que é o da incubadora, que está em reforma, contudo, o projeto ainda está 

tomando forma, sendo assim, pouco se sabe sobre como vai ser. Mas para se criar um 

ecossistema mais favorável às startups é necessário o envolvimento de mais atores e 

mais ações para fomentar esse setor. 

Sendo assim, o presente estudo sugere algumas ações que podem ser 

utilizadas por praticamente qualquer cidade, atores, que tenham interesse em aprimorar 

o ecossistema no qual ele está envolvido, estimulando assim o surgimento e 

estabilização dessas empresas. Assim como as ações propostas, este estudo tem a 

intenção de auxiliar a cidade a se tornar referência no setor de startups, visando seu 

desenvolvimento econômico e os benefícios que ele acarreta, mas sempre lembrando 

que a cidade deve levar em conta suas características ao montar um plano para melhorar 

o ecossistema das startups. 
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As ações foram apresentadas nos três setores da tríplice hélice, ou seja, 

público, privado e instituições de ensino. Para o setor público iremos considerar o 

governo nas três esferas, municipal, estadual e federal. Para o setor privado, estão 

presentes as startups, empresas de maior porte, outras empresas envolvidas no 

ecossistemas como hubs, incubadoras e aceleradoras particulares, empresas de 

investimento. Já as instituições de ensino são universidades, faculdades, institutos de 

tecnologia, enfim, instituições de ensino em geral.   

Todas as ações foram também divididas de acordo com os aspectos 

apresentados no decorrer do estudo, sendo eles suporte financeiro, acesso a 

financiamento, auxílio com produto ou com serviço ou com mercado, coaching 

qualificação, espaço físico e networking. 

As ações propostas para o setor público no que se refere á suporte 

financeiro é principalmente voltado para descontos e isenções de impostos, além de 

aumento do apoio financeiro às áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Já o 

acesso ao financiamento seria a possibilidade de bancos públicos oferecerem melhores 

taxas ou prazos de pagamento. No auxílio que o poder público poderia dar à criação do 

produto ou serviço, ou a sua adaptação no mercado, estão ações como incentivar P&D, 

facilitar a vinda de startups de outra localidade, auxiliando-as no processo de mudança 

ou adaptação ao mercado, assim como realizar programas que incentivem as startups a 

desenvolverem soluções para sua localidade, além de também criar aceleradoras e 

incubadoras. Já no que diz respeito ao tópico coaching, a sugestão é disponibilizar 

pessoas que tenham know-how na área para que essas auxiliem os que estão começando. 

Para a qualificação seria interesse a disponibilização de cursos gratuitos ou com valores 

acessíveis, e que tenham como temática assuntos que envolvem o ecossistema startup. 

Já o espaço físico pode ser oferecido através dos programas de aceleração e/ou 

incubação. E para facilitar e estimular o networking, é recomendado a criação de uma 

plataforma digital, facilitando o contato entre os envolvidos no ecossistema, assim como 

um banco de dados, para facilitar o encontro de possíveis parceiros, e também a 

realização de eventos do setor é de grande importância para esse tópico, assim como 

para o ecossistema. 

Já para o setor privado, ao abordarmos o aspecto do suporte financeiro, 

as ações propostas são que empresas de grande porte realizem programas de apoio às 

startups, com a intenção de selecionar um projeto para ser patrocinado por ela, e 

também comercializado por ela e pela startup desenvolvedora do projeto. Caso a 
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empresa seja um banco, ela pode facilitar o aspecto do acesso ao financiamento, 

fornecendo melhores prazos e taxas de pagamento. Para auxiliar com produto ou serviço 

ou mercado, as empresas de maior porte podem auxiliar uma startup parceira a 

desenvolver seu produto ou serviço com o seu setor de P&D, e em troca ter 

transferência da tecnologia desenvolvida em parceria. Já no aspecto de coaching, seria 

os empreendedores mais experientes auxiliando os novatos. Para a qualificação a 

proposta é de que empresas privadas pertencentes ao ecossistema ofereçam cursos, 

workshops, palestras, para startups. O aspecto do espaço físico pode ocorrer através de 

espaços de coworking, e também com parceria com empresas de grande porte, quando 

estas trabalham juntas. Já para o networking, a realização de eventos, rodadas de 

negócios, hackathons, realizadas por envolvidos no ecossistema é de grande 

importância. Um exemplo de empresa privada que vêm apoiando startups com 

propostas similares a essas é a IBM, foi apresentado um pouco sobre a atuação da 

empresa na cidade de Nova York.  

Para as instituições de ensino, as propostas para o suporte financeiro 

giram em torno de financiamento de projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento 

em parceria com alunos e professores da instituição e também através da incubadora 

que a instituição de ensino possa ter. As instituições de ensino podem também ser 

facilitadoras do acesso ao financiamento, através de parceiros, através da incubadora ou 

aceleradora. Já o auxílio com produto ou serviço ou mercado, a proposta foca na troca 

de conhecimento com outras instituições de ensino, assim como com as startups, 

ocorrendo transferência de tecnologias e conhecimento, possibilitando o 

aperfeiçoamento de produtos e/ou serviços, ou estudo mais profundo do mercado. A 

proposta para o coaching seria permitir o acesso de empreendedores à especialistas que 

atuam na IE, e que podem ser como mentores dos empreendedores. Já para a 

qualificação, o oferecimento de cursos é uma das propostas, outra seria atuar em 

parceria com as startups em troca de benefícios como estágios para alunos, fornecendo 

talentos qualificados. A IES pode auxiliar a startup ao disponibilizar seu espaço de 

pesquisa em troca da tecnologia que a startup está desenvolvendo, e outra maneira de 

auxiliar com o espaço físico é através das incubadoras, que normalmente abrigam 

empresas na sua fase inicial. E para o networking, assim como nos demais setores, a 

realização de eventos é importante. 

Como ressaltado diversas vezes, os envolvidos no ecossistema devem 

selecionar as ações que são mais relacionadas com seu ambiente, e devem levar em 
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conta as características locais antes de implementá-las. Também se recomenda que as 

três instituições atuem juntas, o público, privado e instituições de ensino, e que o plano 

montado para o setor trabalhe com prazos realistas, levando em conta os recursos locais. 

A implementação destas propostas irá proporcionar um ecossistema mais 

propício para as startups, o que irá fazer com que mais startups surjam na localidade, e 

conseqüentemente, ocorra maior dinamização da economia local, trazendo diversos 

benefícios para o ecossistema e seus envolvidos. 

Os benefícios que foram percebidos nas cidades que tem um ecossistema 

voltado para startups foi principalmente a geração de emprego, tanto diretos como 

indiretos. O aumento de investimento no local também é percebido em cidades que tem 

um seu ecossistema mais desenvolvido. Como dito anteriormente, a dinamização da 

economia local também é um dos benefícios que as startups trazem para a localidade 

onde estão instaladas. Essa dinamização acabou que proporcionou aumento no PIB, e 

outros índices econômicos das localidades. Um outro ponto positivo é quanto, ao atuar 

com o poder público, a startup passa a desenvolver soluções para dificuldades 

enfrentadas pela população local, em diversos questões, como transporte público, 

segurança digital, entre outros. 

Pode-se assim perceber que as startups trazem diversos benefícios para a 

localidade na qual está instalada, porém para que as startups surjam ou se mudem para 

determinado município, é necessário que esse ambiente esteja propício para sua criação, 

estabilização. E as propostas apresentadas neste estudo tem essa finalidade, de tornar o 

ecossistema mais propício para as startups. Fazendo disso um ciclo, onde se tem um 

ecossistema propício para startups, essa traz diversos benefícios para a localidade, 

estimula a economia, o que impulsiona outras melhorias ao ecossistema, e assim as 

melhorias para todos são cada vez mais freqüentes. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Entrevista semi estruturada com responsáveis do setor de administração 

pública local 

 

DADOS PESSOAIS: 

Nome 

Idade 

Função 

Tempo na função atual 

Formação acadêmica 

 

PERGUNTAS PARA DIRECIONAMENTO DA ENTREVISTA: 

1. Quais os programas existentes atualmente que favorecem os empreendedores? 

2. Quais são as atitudes da administração pública local que visam estimular o 

empreendedorismo? 

3. Nos últimos anos surgiu um novo tipo de empreendimento, as startups, que são 

empresas com projetos promissores, ligados à pesquisa, investigação e 

desenvolvimento de idéias inovadoras, normalmente são de base tecnológica e 

buscam por um modelo de negócio inovador, empresas que criam modelos de 

negócios promissores a baixo custo e através de idéias inovadoras. Como o 

senhor (a) vê o mercado de startups na cidade? Esse mercado vem crescendo na 

cidade nos últimos anos?  

4. A cidade já tem atitudes específicas para auxilias esse tipo de empresa? 

5. Tipos de startups que a cidade mais precisa? 

6. Já existem aqui políticas públicas ou propostas de políticas públicas voltadas 

para as empresas do tipo startup? 

7. Se não, já existem propostas? Porque ainda não se têm estas políticas públicas? 
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ANEXOS 

Anexo A – Infográfico do cluster de startups londrino 

 

Fonte: Tech City, 2016b.
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Anexo B - Lista de Aceleradoras e Incubadoras em Londres (HUBBLE, 2016). 

 Pre-Seed Incubators: 
o FFWS 
o Bathtub2Boardroom 
o The Startup Tribe by Escape the City 
o Ignite 100 
o Startup Next 
o The Collective elevator 
o Incubus 
o Activate Capital 

 

 General Tech and Digital Accelerators: 
o Seedcamp 
o EF 
o Techstars 
o Microsoft Ventures 
o Oxygen Accelerator 
o Accelerator Academy 
o Bethnal Green Ventures 
o Wayra 
o Comfort click 

 

 University-affiliated 
o Accelerator London 
o Imperial Innovations 
o UCL Advances 

 

 Fin-tech 
o Barclays Acceleretaor by Techstars 
o Startup Bootcamp Fintech 
o Level 39 

 

 Property (real estate) 
o PiLabs 

 

 Fashion &Retail 
o Front Row 
o True Start 
o JLAB by John Lewis 

 

 Food and Drink 
o The Grocery 
o Distill Ventures by Diageo 
o Kitchenette 
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o Cinnamon Bridge 
 

 Media 
o BBC Worldwide Labs 
o Collider 

 

 Health 
o Healthbox 

 

 Social Enterprise 
o Eco Machines 
o Young Foundation Ventures 
o Impact Hubs 
o Me We Hub 

 

 Education 
o Emerge 
o Edspace 

 

 Music 
o Red Bull Amplifier 

 

 Logistics 
o DPD – Las Mile Labs 
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Anexo C – Lista com as 20 cidades do mundo mais propícias para se abrir uma startup (COMPASS, 2016): 
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Anexo D –Maiores informações sobre o ecossistema de São Paulo (COMPASS, 2016): 
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Anexo E –Lei nº 14920 de 24 de Novembro de 2014 (CAMPINAS, 2014): 
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Anexo F –Mapa de Startups em Berlin com mapa do Metro (HONEYPOT, 2016): 
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ANEXO G – Algumas startups de Berlin, por segmento e por estação de metro 
(HONEYPOT, 2016): 
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ANEXO H – Forma simplificada da vertente principal do Programa Sinapse da Inovação: a criação de uma Empresa Inovadora que será promovida 

por meio de um processo de pré-incubação e incubação (SINAPSE DA INOVAÇÃO, 2016). 
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ANEXO I – Infográfico sobre evolução da 1ª Trilha Startup Maringá (CENTRO DE 

INOVAÇÃO DE MARINGÁ, 2016b). 
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ANEXO J – Áreas tax-free do estado de Nova Iorque com destaque para as universidades parceiras (START-UP NY, 2016). 

 

 


