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APRESENTAÇÃO
Vivemos um 2021 surpreendente no mercado de investimentos 
em startups, um ano de recorde no ecossistema nacional e 
também no internacional. 

Mesmo em um cenário de turbulências no mercado acionário, na 
macroeconomia e na política, o ecossistema brasileiro de startups 
prosperou. O volume financeiro de investimento representou 
quase o triplo do captado ao longo do ano de 2020, reflexo das 
diversas oportunidades interessantes que o momento trouxe aos 
investidores.

Para 2022, a expectativa é que a curva de crescimento em termos 
de volume de investimento seja linear, seguindo por mais um ciclo 
positivo. Panorama este que deve repercutir para os próximos 
anos, em vista de todo o desenvolvimento e enfrentamento às 
instabilidades impostas, temos um ecossistema em evolução.

Este é o primeiro report sobre investimentos realizado pela 
Abstartups e BR Angels. É um tema que faz parte do nosso 
Mapeamento de Startups desde 2020, e agora tem uma edição 
especial para entender esse movimento inédito que vem 
acontecendo no mercado. 

Este estudo é uma co-realização Abstartups e BR Angels, na busca 
por investigar o cenário sobre investimentos no ecossistema a 
partir da visão das pessoas empreendedoras, e a partir da visão 
dos investidores.

O Report Investimentos 2022, assim como todos os materiais 
elaborados pela área de informação, tem como missão ajudar a 
Abstartups a construir:

1. Volume de informação 
Ou seja, complementa nossa base de dados, com 
informações validadas e confiáveis sobre atuação e 
localização geográfica das startups no Brasil.

2. Representatividade 
Mostrar a força das startups e onde estão atuando 
de forma mais eficaz em todo país, garantindo 
visibilidade das soluções para toda nossa rede de 
conexões.

3. Relevância 
Ser referência como fonte de informação confiável 
para todo o ecossistema de startups, facilitando o 
acesso e geração de inteligência de mercado.
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METODOLOGIA 
DA PESQUISA
Objetivos

Primário: Investigar o cenário, desafios e oportunidades 
futuras sobre investimentos no ecossistema brasileiro, a 
partir da visão das pessoas empreendedoras, focado na fase 
de investimento entre investidor-anjo até séries A.

Secundário: Identificar desafios e oportunidades no 
ecossistema brasileiro de startups, a partir da perspectiva 
dos investidores.

Metodologia

Para este report, optamos por trazer dados quantitativos 
e qualitativos. Disponibilizando dados do ecossistema 
coletados no Mapeamento de Startups, pesquisa nacional 
realizada durante o ano de 2021 pela Abstartups, que 
coletou dados de mais de 2.500 startups.

Foi realizado também uma captação ativa para investigar 
os desafios sobre investimentos a partir das pessoas 
empreendedoras, trazendo dados qualitativos, assim como 
quantitativos, para entender a realidade e o contexto destas 
startups. 

Para isso, foram entrevistadas 257 startups de todas as 

Abordagem: quali-quantitativa.

Objetivo: Pesquisa descritiva-objetiva para caracterizar 
certo fenômeno. Estabelece relações entre as variáveis, 
envolve técnicas de coleta de dados padronizados. De 
maneira geral, assume a forma de levantamento. 

Procedimento: Pesquisa de levantamento, utilizada em 
estudos exploratórios e descritivos, cuja coleta de dados se 
realiza através de questionários ou entrevistas.
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regiões do Brasil. Os dados que você encontrará sobre 
essa investigação, foram autodeclaradas pelas startups e 
referem-se ao período de novembro de 2021 a fevereiro de 
2022.



Estimativa de 
Investimento em 

Startups

R$ +53 BILHÕES¹

Novos 
Unicórnios
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Segmento 
Destaque

FINTECH

Startups que 
receberam 
investimento²

2020 2021
26,2% 35,2%

Recorde de investimento 
em Startups!

2021 foi o ano das startups: recorde 
de novos unicórnios em um ano, 
acompanhado também de recorde de 
investimento em startups, valor quase 
3 vezes maior que em 2020.

Visão geral 2021

5
¹ Segundo levantamento da plataforma Distrito
² Segundo Mapeamento Abstartups



5 segmentos preferidos 
pelos investidores

De acordo com o valor acumulado que as startups já receberam 
em sua trajetória, segundo Mapeamento Abstartups.

FINTECH HEALTHTECH E 
LIFE SCIENCE

EDTECH
AGTECH

CLEANTECH

1º 2º 3º 4º 5º
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TENDÊNCIAS PARA 
FICAR DE OLHO
ESG: O tema ESG deve ganhar ainda mais espaço entre as startups, e 
com uma fatia maior de investimentos em 2022, segundo especialistas. 
Lembrando que já existem diversos fundos de investimento com 
parâmetros sustentáveis que norteiam boas práticas corporativas, 
tendência cada vez maior para os próximos anos.

Govtech: O governo federal tem como meta a digitalização de 100% 
dos serviços da Administração Federal até o final de 2022. O objetivo 
é se aproximar ainda mais do ecossistema de startups, e estimular 
vários projetos em busca de superar desafios nos serviços públicos.

Proptech: O surgimento de novas tecnologias e aplicações vem 
se destacando e elevando o setor a outro patamar de eficiência 
operacional e especialmente, na experiência dos consumidores. Além 
de processos mais digitais, há um novo pool de serviços. O mercado 
se mostrou positivo em 2021 e a expectativa é que neste ano a curva 
de crescimento seja ainda maior. 

Retailtech: Mesmo após a abertura das lojas físicas, lojistas de 
todos os portes passaram a dar mais atenção para o digital, já que 
a compra online virou hábito para os brasileiros. Estima-se que 49% 
dos consumidores pretendem comprar ainda mais pela internet 
neste ano, segundo estudo elaborado pela Retailtech Bornlogic, em 
parceria com a Opinion Box.

Saiba quais são as  apostas de Startups Unicórnios em 2022
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ESG: ESG se refere a questões 
ambientais, sociais e de governança 
corporativa. É um tema transversal, pode 
ser aplicado a qualquer tipo de negócio.

Govtech: Startups que utilizam a 
inovação e a tecnologia para melhorar 
serviços e processos públicos.

Proptech:  Startups que atuam no 
mercado imobiliário.

Retailtech: Startups que oferecem 
soluções tecnológicas voltadas para o 
mercado de varejo e consumo.

https://abstartups.com.br/startups-unicornios/


O SMART MONEY 
NUNCA FOI TÃO 
IMPORTANTE ÀS 

STARTUPS

Orlando Cintra

Orlando Cintra é Fundador & CEO do grupo de 
investimento anjo BR Angels Smart Network e tem 
mais de 20 anos de experiência nas áreas de Gestão, 
Negócios, Inovação e Tecnologia. Em multinacionais 
como SAP, HP e Informatica Corp, já atuou em 
diversas posições, como Presidente e Vice-Presidente 
Sênior para América Latina. Atuação como Membro 
de Conselho das empresas Grupo IOB, Grupo 
Canopus, HyperloopTT, SMARTIe (Solvi Ambiental), 
Alfa Collab (conglomerado Alfa), além de Master 
Expert da HSM University.

Fundador e CEO do BR Angels
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Depois de recordes seguidos de investimentos de 
venture capital no Brasil e no mundo, o céu não está 
para unicórnios. A mudança do tempo torna ainda 
mais estratégico que startups tenham conhecimento 
e ferramentas para lidar com os mais diversos cenários.

Tanto empreendedores quanto investidores não 
podem manter o foco somente nos animais mágicos 
porque a hora exige botar os pés na terra e trabalhar 
na criação de modelos de negócio sustentáveis e 
resilientes.

Quem está há mais tempo no mundo dos negócios 
entende que uma alavancagem forte

para um crescimento exponencial e desordenado 
não funciona. Muitas vezes o mercado se ilude nos 
momentos de fartura. A meta e o foco das empresas 
devem estar sempre em resolver as dores dos seus 
clientes e gerar valor. Esse cliente final pode ser outra 
empresa, o consumidor ou até mesmo governos. 
Mas é neles que se tem de pensar. Os valuations são 
consequência do trabalho, não motivação.

Startups não precisam depender do ambiente 
econômico para decolar, desde que montem modelos 
de negócio que tenham unity economics, ou seja, 
custo inferior à receita. É preciso ter o objetivo de 
atingir a lucratividade sem depender eternamente 
de novos aportes. O equilíbrio entre estabilidade 
financeira e crescimento está sempre no horizonte.

Se conhecimento é essencial para uma startup, 
aqui no BR Angels podemos nos considerar uma 

espécie de grande biblioteca, por meio do smart 
capital. Tão ou mais importante quanto o capital 
financeiro é o aconselhamento feito pelos membros 
do nosso grupo, formado por CEOs, Board Members 
e empreendedores experientes. É um diferencial 
para ajudar startups a superarem adversidades e 
crescerem de forma sustentada.

Seja smart!
O Smart, que o BR Angels busca oferecer da melhor 
forma, não interfere nas decisões da

startup. A prerrogativa continua nas mãos do time 
de founders. As mentorias e aconselhamentos dão 
opções e ajudam os empreendedores a ter novas 
ideias, corrigir rotas, sempre oferecendo insights 
importantes.

Outra questão é a disposição do time da startup em 
aplicar o conhecimento adquirido, pois isso tudo sem 
ação e execução não gera valor para o cliente final e, 
em última análise, nem para a própria empresa.

Esse Report Investimento 2022 mostrou que os 
grupos de investidores-anjo lideram as preferências 
em relação a outras formas de investimento entre 
as 257 startups que participaram do levantamento. 
São seguidos a uma boa distância estatística pelos 
fundos de Venture Capital. O dado indica que os 
empreendedores valorizam a experiência que 
adquirem com os grupos de investidores-anjo.
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Claro que isso depende do nível de maturidade em 
que a empresa se encontra na jornada de captação. 
O investimento-anjo costuma ser um dos primeiros 
cheques a chegar para as startups. Já os fundos de VC 
vêm em estágios posteriores.

Meu primeiro conselho é que, mesmo antes do 
investimento-anjo, empreendedores busquem cada 
vez mais conhecimento, se preparem bem para 
obter essa captação, que é uma etapa importante 
da jornada. Os founders a essa altura já devem ter 
validado sua solução, preparado uma equipe e estar 
precisando de ajuda para desenvolver e escalar o 
negócio.

Empreendedores mais maduros
Minha percepção hoje é de que os empreendedores 
e, como consequência disso, o ecossistema de inova-
ção do Brasil e da América Latina, amadureceu muito 
nos últimos anos e continua sob a lupa dos principais 
investidores globais. De 2017 a 2021, segundo estudo 
do Sling Hub, a região recebeu US$ 36 bilhões de in-
vestimentos em startups.

Temos aqui investidores com capacidade, empreen-
dedores com garra e experiência e muitos problemas 
por resolver. Um ambiente assim é fértil para a inova-
ção.

Ninguém tem bola de cristal para afirmar com 100% 
de assertividade qual rumo a economia mundial to-
mará nos próximos anos, até porque as variáveis são 
muitas. Uma observação serena da conjuntura atu-
al, entretanto, indica que ainda há muito dinheiro no 
mercado para apoiar bons negócios, de startups pro-

missoras de empreendedores talentosos e obstina-
dos.

É arregaçar as mangas e trabalhar bem! Os empreen-
dedores que fizerem isso estarão muito melhor equi-
pados para atravessar qualquer “deserto de liquidez” 
e chegar ao destino em boa forma.

Em vez de sonharmos com unicórnios, precisamos 
valorizar os camelos, capazes de sobreviver em condi-
ções desfavoráveis e otimizar seus recursos para che-
gar ao próximo oásis de crescimento.

MAPA E ROTA DE 
INVESTIMENTOS
Há 5 anos as comunidades Anjos & VCs e JUPTER se 
uniram para a construção do Mapa e da Rota de In-
vestimentos em Startups do Brasil. A cada versão, 
mais colaboradores foram se juntando a esse desafio 
de mostrar as trilhas e os caminhos dos investidores e 
investimentos no ecossistema. 

Você, que faz parte do ecossistema, e tem interesse 
em saber mais sobre o tema e questões, como:

Quer saber quais grupos ou fundos de investimento 
mais atuantes?

Como cada categoria de investidores se comportou 
no último período?

Investimento mínimo e máximo, além de estágio de 
preferência?

Acesse o Mapa e Rota de Investimento em Startups!
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RAIO-X DO 
ECOSSISTEMA

Divisão Geográfica

A divisão geográfica de investimento é similar a 
de startups, a região Sudeste segue com grande 
destaque na preferência dos empreendedores e 
investidores.

Já Centro-Oeste e Norte, são as regiões que 
menos receberam volume de investimentos e 
também menos startups têm acesso a aportes 
financeiros. No Nordeste, mesmo enfrentando 
desafios similares, a região vem ganhando 
força na geração de economia e têm atraído a 
atenção de vários players. Seja em volume de 
investimento ou de startup,  Nordeste aparece 
na lista logo em seguida do Sul.

Startups que já receberam investimento

Sudeste 
Sul
Nordeste
Centro-Oeste 
Norte 

53,3%
26,9%
12,1%
4,5% 
3,2%

Investimento por região
De acordo com o valor acumulado que as 

startups já receberam em sua trajetória

Estados mais relevantes

São Paulo (SP)

Santa Catarina (SC)

Minas Gerais (MG)

Rio de Janeiro (RJ)

Paraná (PR)

São Paulo (SP)

Santa Catarina (SC)

Minas Gerais (MG)

Rio de Janeiro (RJ)

Paraná (PR)

91,9%

1,9%

1,7%

1,5%

0,9%

91,9%

1,9%

1,7%

1,5%

0,9%

0,9%

0,1%

2,4%

8,3%

NORTE

NORDESTE

SUDESTE

88,3%

SUL

CENTRO OESTE�
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Startups que já receberam algum tipo de 
investimento em sua trajetória, estão localizadas 
em qual região?



Iniciativas que fazem 
a diferença
Programa Capital Empreendedor Sebrae
O Capital Empreendedor é uma iniciativa do Sebrae com o 
objetivo de orientar e capacitar startups e negócios inovadores 
para se aproximarem e negociarem com investidores de risco. 
O programa é dividido em diversas etapas, permitindo aos 
participantes entender a dinâmica do investimento de risco, 
ampliar seu networking, identificar o modelo de investimento 
mais adequado para o momento de sua startup, aproximar-se e 
negociar com investidores de todos os estágios do capital. 

No ciclo deste ano serão preparadas 360 startups com o apoio 
do Sebrae de 12 estados (AM, ES, MG, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, RO, 
SC e SP). Destacando que startups de todos os estados podem 
se inscrever e participar do ciclo 2022, desde que tenham CNPJ e 
estejam faturando.

Serão classificadas 60 startups para participarem do Circuito 
de Investimentos, em São Paulo. Etapa em que as empresas 
se apresentarão para investidores de todo o país em vários 
estágios do capital: Investidores anjo, Aceleradoras, Plataformas 
de Crowdfunding de Investimentos e Fundos de Investimento. 
Esse é um momento em que muitas conexões são realizadas 
e várias oportunidades surgem da interação entre as startups 
participantes e os investidores presentes.

Saiba mais em https://capitalempreendedor2022.com.br/

$O Capital Empreendedor desde 
sua concepção tem a proposta de 
desconcentrar o conhecimento e o 
investimento no Brasil
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INVESTIR EM PRÁTICAS DE ESG 
NÃO É APENAS UMA QUESTÃO DE 
RESPONSABILIDADE, MAS TAMBÉM 
UMA ESTRATÉGIA IMPORTANTE DE 
SOBREVIVÊNCIA E COMPETITIVIDADE

Thaís Lopes Nicolau

A Incentiv.me é um negócio social que atua como Fintech, Taxtech e 
Socialtech e que transforma impostos em impacto social, oferecendo 
produtos e serviços para o ecossistema das leis de incentivo a fim de 
solucionar as dificuldades que existem tanto para as empresas, quanto 
para os proponentes. Às empresas, é oferecida uma solução tecnológica 
para toda a jornada de uso das leis de incentivo fiscal. Já os proponentes 
têm desde consultoria para otimizar a jornada de captação, até o 
monitoramento dos resultados.

Saiba mais em https://site.incentiv.me

Fundadora e  COO da Incentiv.me
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A sigla ESG sempre orientou as práticas da Incentiv.
me, mesmo antes do “boom” dessa temática no 
mundo e, sobretudo, no Brasil. Nós entendemos que 
a sigla tem um PROPÓSITO muito conectado com o 
nosso, pois sintetiza uma série de critérios de conduta, 
ética, engajamento, oportunidades socioambientais 
e de governança que devem ser adotados pelas 
organizações sociais, que são nossos principais 
clientes - ao lado das empresas - de forma perene, para 
atraírem investimentos incentivados ou de verba direta, 
socialmente conscientes.

A Incentiv.me tem responsabilidade com o impacto 
socioambiental do negócio, por isso adotou a prática 
ESG. O ESG não é só uma estratégia, mas sim um 
fator determinante para o sucesso de uma empresa. 
Um estudo do BCG mostrou que empresas que se 
preocupam com essas práticas veem diversos impactos 
positivos nos seus resultados, como maior lucratividade 
e um maior valor de mercado ao longo do tempo. Em 
outras palavras, descobriram que se preocupar com 
o impacto socioambiental e com uma operação mais 
sustentável gera resultados melhores.

São inúmeras as razões que levam o ESG a ganhar 
relevância na atualidade e fica cada vez mais claro que 
investir nessas práticas não é apenas uma questão 
de responsabilidade e fazer o certo, mas também 
uma estratégia importante de sobrevivência e 
competitividade para os negócios

Com tantas oportunidades de mudança, precisamos 
reger tudo isso num objetivo comum. É aí que entra 
o nosso “G”, de “Governança”. Somos uma startup 
investida por mais de 272 investidores e, aprendemos 
na prática, a importância da prestação de contas, da 
estrutura de conselho, do processo para tomada de 
decisão - e da transparência. 

Acreditamos que o compromisso com a transparência 
alinhado ao propósito de impacto positivo nos ajudaram 
a firmar grandes parcerias com empresas como Nubank, 
Isa Cteep, Falconi, Dexco, Sotreq, Electrolux SulAmérica 
e com grandes projetos como Sustenidos, Rede Calábria, 
Instituto da Oportunidade Social, Instituto Olga Kos, 
Hospital Pequeno Príncipe e outros.

Em 2018/2019 realizamos uma rodada de investimento 
com 54 anjos onde levantamos R$ 1.020.000,00 
para começar a operação da Incentiv. O número de 
investidores foi aproveitado na visão de utilização de 
Smart Money da direção da Incentiv.me. Em 2020, 
realizamos uma rodada ponte com mútuo conversível, 
pois vimos uma oportunidade de crescimento durante 
a pandemia e precisávamos de capital para acelerar 
a operação. Foi utilizado majoritariamente para 
manutenção da força de trabalho. Os investidores foram 
parte dos que já haviam investido em 2019 e dois novos.

Em 2021, fechamos um investimento de R$10 milhões 
numa mega rodada de investimento-anjo e já se prepara 
para expansão em número de colaboradores, tecnologia, 
projetos sociais e empresas parceiras em 2022.

Nos próximos 3 anos, pretendemos arrecadar mais de 
R$1 bilhão para projetos sociais e trazer transparência na 
utilização desses recursos públicos e principalmente, no 
retorno desse investimento. Considerando um cálculo 
médio do alcance, pretendemos beneficiar diretamente 
mais de 5 milhões de pessoas, além de fomentar a 
economia local com geração de emprego e renda, 
redução das desigualdades, acesso à educação, cultura, 
lazer, tecnologia e envelhecimento com qualidade.
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PERFIL DAS 
STARTUPS

Fase
De acordo com as startups que têm rodadas 
de investimento abertas no momento

Ideação
1,03%

Validação
9,04%

Operação
21,96%

Tração
42,64%

Escala
25,32%

Público-alvo
De acordo com volume de investimentos 
captados

Empresas (B2B)

Empresas e consumidor final (B2B2C)

Consumidor final (B2C)

Governo (B2G)

Peer-to-Peer (P2P)

Startups (B2S)

84,21%

12,05%

3,60%

0,08%

0,05%

0,01%
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Modelos de negócio
No mapeamento do ecossistema realizado pela 
Abstartups, o modelo de negócio mais comum é o SaaS, 
com 40% das startups mapeadas. 

Entretanto, quando comparamos o volume de 
investimentos captados por modelo de negócio, é o 
Marketplace quem tem maior representatividade. com 
68,2%. Sob essa perspectiva, o modelo Saas fica em 2° 
lugar, com 14,88%

Marketplace

SaaS

Licenciamento

Taxa sobre transações

Venda direta

Consumer

Clube de assinatura recorrente

API

Hardware

Venda de dados

%
%
%
%
%

%
%

%
%
%

68,2
14,88
7,60

3,30
3,00

1,05

1,45

0,26
0,15

0,11
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O PAPEL DO 
INVESTIMENTO ANJO 
NA JORNADA DE 
CAPTAÇÃO

Amure Pinho
Amure Pinho é empreendedor há mais 
de 20 anos e investidor-anjo em mais 
de 40 startups, com exits no currículo 
para empresas como Locaweb, Anima, 
Natura, Hotmart e B2W. Foi presidente 
da Abstartups e atualmente é fundador 
do Investidores.vc, maior plataforma de 
investimento anjo do país.

Saiba mais em https://investidores.vc/
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Quando falamos de investimento em startups, é 
importante entendermos que existem diferentes 
modalidades de captação, e durante sua vida, uma startup 
pode (e provavelmente irá) passar por diferentes rodadas 
de investimento, de acordo com  a fase do negócio e 
necessidades que aquela captação irá suprir. 

O investimento anjo é uma das etapas que compõem a 
modalidade de Venture Capital. Ele costuma ser um dos, 
(quando não), o primeiro cheque de uma startup nessa 
esteira de captação, ficando à frente apenas  do FFF 
(family, friends and fools or fans), aquela captação que 
acontece ainda na fase de ideação de uma startup, e se 
trata daquele primeiro recurso, o famoso pontapé inicial 
para se tirar uma idéia do papel. 

Investimento 
Anjo

Seed 
Capital

Venture 
CapitalFFF

Jornada do Investimento em startups

Private 
Equity

Na fase anjo, os investidores são em sua grande parte, 
pessoas físicas, capitalizadas, e que buscam diversificar 
seus investimentos e buscam por startups em fase de 
tração, ou seja, que já validaram a sua solução, estão no 
caminho do seu PMF (Product Market Fit) e precisam de 
ajuda financeira para crescer, contratar equipe, fortalecer 
e testar novos canais de aquisição, e desenvolver de for-
ma cada vez mais profissional o seu negócio. 

Porém, outra característica forte dessa etapa, é que mais 
do que só alocar capital na startup, esse investimento é 

conhecido como um grande momento de “smart money” 
(dinheiro inteligente), isso porque parte da missão do in-
vestidor anjo é contribuir para o crescimento da startup, 
com mentorias, abertura de mercado, conexões, trocas 
de experiência, e ajudá-la a alcançar seus próximos pas-
sos, inclusive, próximas rodadas de investimento. Enten-
dendo sempre que seu papel como investidor, é apoiar, e 
não tomar decisões nem intervir no negócio, isso é sem-
pre papel do time de founders. Aqui mora a grande im-
portância de conhecer profundamente as pessoas que 
estão à frente do negócio. 

Cada investidor pode desenvolver sua própria tese de in-
vestimento e critérios que julgar prioritários na hora de 
escolher em quais startups vai investir. Mas como pontos 
essenciais de avaliação, costumam buscar por startups 
que  estão com:

• Crescimento em ritmo acelerado e recorrente; (aci-
ma de 2 dígitos percentuais ao mês nos últimos 6 
meses)

• Time de fundadores com expertises complemen-
tares;

• Dedicados exclusivamente ao negócio;

• Com conhecimento sobre seu negócio e principal-
mente mercado;

• Já encontraram seu mercado e clientes;

• Mercado suficientemente grande para suportar 
seu crescimento escalável;
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• Startup com métricas e captable saudaveis;

• Fundadores que sabem onde precisam investir o 
dinheiro que estão captando.

Falamos que investir em startups é o investimento de 
maior risco do mercado, porque de fato, é um modelo de 
alto risco (especialmente nesse estágio inicial) e de baixa 
liquidez. E encontrar as oportunidades certas e ter a ex-
pertise de enxergar potencial em um negócio antes dele 
estar consolidado, não é uma tarefa simples. Inclusive, 
um erro comum a meu ver, no investimento anjo é inves-
tir sem conhecimento sobre o ecossistema. 

Nesse sentido, duas habilidades fundamentais para um 
bom investimento são: conhecimento sobre o mercado 
(é preciso entender quais metodologias, métricas e te-
ses acompanhar de uma startup e suas particularidades 
frente a negócios tradicionais) e a outra e talvez a mais 
importante, é saber reconhecer um bom fundador. Isso 
porque, na etapa anjo, investimos antes de tudo, no em-
preendedor e não apenas no negócio. “Invista no Jockey, 
não no cavalo”

Assim, o Investidores.vc contribui com o pilar de acesso à 
capital, através da educação e formação de investidores 
anjos mais preparados para o mercado de startups, no 
fomento e diluição dos riscos no investimento (por meio 
de co-investimento com o pool de investidores) e estimu-
lando a diversificação dos investimentos tradicionais, fa-
vorecendo o potencial de retorno dos investimentos. 

Olhando para o atual cenário brasileiro de startups , vi-
vemos sem dúvida, nosso melhor momento: ambiente 
mais maduro, grandes empresas e entidades de fomen-
to mais preparadas e próximas aos empreendedores. E 

nesse ritmo, as expectativas de investimento para 2022 
continuam positivas. 

Se, por um lado, nosso destaque mundial tende a atrair 
cada vez mais capital de fora do país, auxiliando no desen-
volvimento do mercado e startups mais maduras, como 
unicórnios, por outro, cada vez mais o acesso à informa-
ção como este estudo e iniciativas de fomento como a do 
Investidores.vc, fortalecem a transformação cultural de 
tornar o brasileiro, pessoa física, consciente e seguro, de 
que startups merecem ser um importante ativo em sua 
carteira de investimento, nos colocando na direção de 
novos recordes em investimentos e mais oportunidades, 
inclusive para as startups em early stage. 
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PELA VISÃO DO 
FERNANDO SEABRA
Cenário atual

O momento de pandemia foi como uma mola 
propulsora para todas as empresas de tecnologia, 
inclusive as startups que apareceram com soluções 
rápidas para médias e pequenas empresas, 
cooperando quem precisava no processo de 
digitalização e muitas delas precisando mudar 
rapidamente o seu modelo de negócios, 
captação e canal de vendas. No momento pós-
pandemia, muitas das startups que receberam 
investimentos maciços durante a pandemia, não 
estão performando conforme o esperado, tanto 
que estamos observando que vários unicórnios 
no Brasil, estão fazendo processos drásticos de 
diminuição de pessoal. 

Ao meu ver as dificuldades das empresas no 
momento atual, criará uma nova onda de 
oportunidades para startups que tenham que 
sanar as dificuldades de mercado, considerando 
que o mundo não para e o cliente está buscando 
soluções, e embora estejamos entrando em um 
momento de dificuldades e retenção de capital 
no mercado, não há dúvidas que o processo de 
captação será mais lento e afetará diretamente no 

Especialista em Negócios, Desenvolvimento 
de Gestores, Diretor na FIESP, hoje o maior 
projeto de integração do ecossistema de 
Empreendedorismo Brasileiro e maior 
projeto de incentivo ao investimento anjo 
em Startups da América Latina. Participa de 
diversos processos de avaliação de Startups, 
entre eles o programa Finep Startup; É analista 
do programa Shark Tank Brasil e Professor 
nos MBAs da FIA – Fundação Instituto de 
Administração, BeAcademy – EdTech e ESE 
– Escola Superior de Empreendedorismo do 
SEBRAE.

Saiba mais em https://www.fernandoseabra.com.br/

Fernando Seabra
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desempenho das empresas atuais, sendo processos mais 
cuidadosos. Não podemos esquecer que os investimentos 
estão em uma fase conservadora, considerando a 
COVID-19 na China e a guerra na Ucrânia, que acaba 
afetando de maneira global a fluidez do dinheiro em 
investimentos arriscados, como em startups.

Oportunidades e desafios do ecossistema

Acredito que será um momento de grandes oportunidades 
e desafios, sendo que meu raciocínio em relação ao tema, 
segue a linha trazida por Paulo Lemann e Marcelo Claure, 
onde eles dizem que: Os valuations estavam realmente 
altos e os empreendedores devem esquecer as rodadas 
de recursos e tais valuations, focando no crescimento 
e executando o power point que apresentaram a seus 
investidores. 

O momento é de tirar do papel, botar no mundo, fazendo 
acontecer e mostrando resultados.

A oportunidade do momento é para os empreendedores 
que consigam mostrar para investidores que seus 
negócios se mantêm em pé independente das altas 
rodadas de captação e necessidade de queima de caixa 
na aquisição de clientes, provando que seu modelo de 
negócios tenha um crescimento lento porém sustentável, 
deixando de lado o conceito de startup unicórnio e tendo 
foco em desenvolver uma startup camelo ou cabra, que 
possam aguentar as dificuldades sem depender das 
grandes rodadas que ocorriam até então.
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SOB A
PERSPECTIVA 
DAS PESSOAS 
EMPREENDEDORAS

Apoio financeiro é um dos pilares fundamentais 
para o desenvolvimento das startups, ter acesso 
a investidores-anjo e fundos de investimento 
facilitam o processo de criação e crescimento de 
novas soluções. Entender melhor este cenário, 
ainda mais sobre impactos da pandemia, nos dá 
oportunidade de dar luz às necessidades e os 
desafios atuais dos empreendedores.

49,88% 19,71% 13,30% 7,13% 9,98%

Grupos de 
investimento 

anjo

Grandes fundos 
de venture 

capital

Micro venture 
capital

Fundos ou 
entidades do 

governo 

Outro

Principais preferências dos empreendedores 
na escolha por investimento

Corporate Venture Capital: um 
caminho próspero para startups
De acordo com o Corporate Venture Capital Report, 
elaborado pelo Distrito Dataminer e pela Valetec Capital, 
o volume de investimentos em 2021 através de Corporate 
Venture Capital (CVC), foi mais que o triplo realizado no ano 
de 2020, demonstrando um exponencial aumento nesses 
investimentos.

Cada vez mais vêm sendo anunciadas as implementações 
de estruturas de CVC em grandes empresas, como é o caso 
da KPE engenharia. Acompanhe!
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Além de recursos financeiros, os investidores-anjo 
trazem sua experiência e conhecimento do mercado 
para contribuir com o desenvolvimento do negócio. 

Metade das startups brasileiras preferem 
Investidor-anjo

Diferentemente de outros investimentos, aqui o destaque 
é para quem está começando no mercado. Muitas vezes 
o foco se destina às startups que ainda nem saíram do 
papel.



KPE ENGENHARIA CRIA 
HUB DE INOVAÇÃO ABERTA
Com atuação em complexos projetos de Engenharia e Construção, a Kpe Engenharia 
inicia uma nova fase na sua jornada de inovação com a criação do Kapte Solutions Hub, 
iniciativa de inovação aberta com propósito de transformar o mercado de infraestrutura 
por meio de um ecossistema criados de soluções inovadoras e sustentáveis. 

“No Kapte, buscamos transcender as fronteiras da companhia, fomentando a conexão 
com agentes externos dispostos a contribuir com o avanço da infraestrutura nacional, 
atitude que trará benefícios como redução do custo e risco no desenvolvimento de 
soluções, validação de produtos e serviços com participação dos clientes e criação de 
novos modelos de negócio”, comenta o Head de Inovação da Kpe Engenharia, Gustavo 
Paes.

Saiba mais em

https://kaptesolutions.com.br/
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É A VEZ DO 
VENTURE DEBT 
NO BRASIL!

42% das startups pretendem usar produtos de Venture Debt nos próximos anos
Venture Debt, ou dívida de risco, é uma opção de financiamento para startups que não possuem garantias ou 
geração de caixa suficientes para obter empréstimos tradicionais. Este modelo não é diluente de participação 
acionária, e tem liberação mais rápida que capital de fundo de Venture Capital.

Em vez de focar no fluxo de caixa histórico ou ativos de capital de giro como fonte de reembolso, a Venture 
Debt enfatiza a capacidade da empresa em levantar capital adicional para financiar o crescimento e pagar a 
dívida.

Principais 
motivações

Para  financiar a expansão e o crescimento

Para minimizar a minha diluição 

Para financiar capital de giro para a operação

Estou com dificuldades de captar com equity

Estou com dificuldades de captar dívida com 
players tradicionais

Para pagar outras dívidas já existentes na 
companhia

52,9%

21,8%

20,0%

2,4%

1,8%

1,2%
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Prioridade das 
startups

Startups do Brasil e o cenário da pandemia: quais são as 
novas prioridades frente às dificuldades evidenciadas no 

ecossistema de inovação?
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Muito importante

Aumentar receita/vendas

47,5%

Razoavelmente
importante

Levantar funding/captação

Melhorar o produto

Melhorar plataforma tecnológica

Aumentar ou desenvolver o time

Buscar mentores/advisors

Melhorar retenção de clientes

Importante

20,2% 9,7% 8,6% 7,4%

2
,7

%
3

,9
%

18,7% 22,2% 16,7%

8
,9

%

21,4%

5
,4

%
6

,6
%

10,9% 20,2% 17,9% 28,4%

2
,7

%
9,

3
%

10,5%



Em fase de Tração
Fase com maior índice de startups com rodada 
de investimento aberta no momento
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Prioridade das startups

56,9% 19,3% 4,6% 6,4% 7,3%

2
,8

%
2

,8
%

16,5% 28,4% 14,7% 7,3% 21,1%

5
,5

%

6
,4

%

7,3% 20,2% 18,3% 11,9% 32,1%

1,
8

%
8

,3
%

Aumentar receita/vendas

Levantar funding/captação

Melhorar o produto

Melhorar plataforma tecnológica

Aumentar ou desenvolver o time

Buscar mentores/advisors

Melhorar retenção de clientes

Muito importante

Razoavelmente
importante

Importante



“O INVESTIDOR 
NOS FEZ VIRAR 

O JOGO”

Douglas Faria

For People Ponto é um software em 
nuvem para a gestão da jornada 
de trabalho. Ele oferece diversas 
funcionalidades e o acompanhamento 
completo do controle de ponto em 
tempo real, para que as empresas 
administrem tudo com tranquilidade.

Saiba mais em https://forpeople.io/

CEO da For People
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A pandemia trouxe fortes impactos a diversos 
segmentos. Como foi esse período para a startup? 
Quais oportunidades e desafios?

A pandemia foi como uma avalanche em cima dos 
modelos atuais de trabalho. Eu acredito que nem o 
mais flexível e otimista imaginava que teria tanto a 
aprender. Seja no modelo de gestão, no atendimento 
ou na forma de lidar com as pessoas, a nossa grande 
aliada foi a tecnologia. No caso da For People, 
nós tivemos dois cenários: lidar com a operação e 
aproveitar o aumento repentino das oportunidades, 
uma vez que nosso produto é voltado para controle da 
jornada de trabalho. Realmente, trocamos o pneu do 
carro com ele em movimento. Tivemos que adequar 
nossa gestão ao mesmo tempo que trabalhávamos 
a escalada de vendas e tudo isso, em meio à uma 
proposta de aceleração. O principal desafio era 
manter o time performando de maneira saudável, 
pois como estávamos nesse cenário, precisávamos 
de todos juntos e unidos. E como nosso regime 
sempre foi presencial, foi necessário se adaptar ao 
trabalho remoto e híbrido. Não podíamos perder a 
oportunidade, pois o mercado inteiro se inclinou à 
nossa solução, até porque oferecemos uma robustez 
maior na segurança jurídica e abraçamos mais o 
gestor com ferramentas que realmente faziam todo 
o sentido naquele momento. Deu tudo certo! Com 
o apoio da tecnologia, conseguimos continuar a 
gerir a empresa com base em dados. Junto a isso, 
descobrimos novas formas de sermos melhores 
enquanto seres humanos e isso faz muita diferença 
na vida das pessoas. Conseguimos acelerar nossa 
operação e aproveitar as oportunidades.

O apoio do investidor foi importante neste 
momento? Algum outro ator importante que 
esteve com a startup?

Sempre tivemos um foco na gestão sustentável, 
sendo assim, conseguimos suportar o susto inicial. 
Não foi fácil, mas foi possível. Porém, a entrada do 
investidor nos fez virar o jogo, uma vez que foi possível 
acelerar iniciativas e nos deu um gás necessário para 
aproveitar as oportunidades. Além de passar muita 
segurança a todos, pois ver que mesmo em um 
cenário complicado e de incertezas, nossa empresa 
foi escolhida e seguirá em ritmo acelerado. 

Houve mudança de prioridade para a startup com 
este novo cenário?

Não. A pandemia validou muito o nosso modelo de 
negócios. Isso deu a nós e nossos investidores muita 
segurança. A pandemia vai acabar, mas as mudanças 
trouxeram reflexões importantes para todos os 
segmentos, sobretudo na gestão de pessoas e na 
gestão. Entendemos que estamos no caminho certo 
e com muitas oportunidades para transformar a For 
People em uma empresa cada vez mais lucrativa e 
humana.
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Experiência quanto ao grau de aconselhamento 
de investidores-anjo, mentores, advisors

Excelente, 
impacto alto

Bom, impacto 
positivo

Razoável, 
impacto médio

Deixa a desejar, 
poderia ter mais 

impacto

37,7% 36,2% 16,7% 9,4%

Relação com investidores anjo, 
mentores e advisors: Qual expectativa?

Que ajudem a abrir portas em potenciais 
clientes / uso da rede de relacionamentos

Aconselhamento em áreas específicas 
(tecnologia, RH, vendas, etc)

Que ajudem usando sua imagem para projetar 
minha startup no mercado

31,7%

24,9%

20,7%

10,2%

10,2%

2,3%

Que ajudem a mapear concorrência e 
posicionamento da minha startup

Que ajudem a me desenvolver como 
profissional

Outro
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VISÃO GERAL 
DAS STARTUPS

Valuation estimado 
das startups

Até R$5 
milhões

54,9%�

Entre R$5 
milhões e R$10 

milhões

15,18%

Entre R$10 
milhões e R$20 

milhões

10,1%�

Entre R$20 
milhões e R$30 

milhões

8,56%

Entre R$30 
milhões e R$40 

milhões

4,28%

Entre R$40 
milhões e R$50 

milhões

1,95%

Acima de R$50 
milhões

5,1%
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VISÃO GERAL 
DAS STARTUPS

Faturamento Recorrente 
Anual (2020)³ 

Sem faturamento/
Pré-operação

31,52%

Até R$500 mil

43,2%

Entre R$1 milhão e 
R$5 milhões

10,9%

Entre R$5 milhões e 
R$10 milhões

1,95%

Entre R$10 milhões 
e R$20 milhões

0,78%

Entre R$500 mil e 
R$1 milhão

9,73%

Acima de R$20 
milhões

1,9%

32 ³ Dado coletado em 2021 respectivo ao ano anterior



VISÃO GERAL 
DAS STARTUPS

Expectativa de 
faturamento anual nos 
próximos 12 meses

Não devo ter receita
Manter a mesma receita

Duplicar a receita

Triplicar a receita

2,3%

2,7%

37,0%

58,0%

Runway 
previsto

Menor que 6 meses
Entre 6 a 12 meses

Entre 12 a 18 meses

Maior que 18 meses

12,45%

42,41%

28,02%

17,12%
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Menos de 60%

Entre 60% e 70%

Entre 70% a 80%

Entre 80% a 100%

Mais de 100%

5,84%

5,06%

7,39%

48,25%

33,46%

Fundadores detém 
quanto no captable
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Lista de 
startups



Lista de startups

Startup Segmento Estado Site e/ou rede social

Busca Por Emprego Impacto Social e Ambiental AL www.buscaporemprego.com.br

EMC AMAZON
FoodTech, Carbontech,

AviationTech AM https://emcamazon.com/

RIAT
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) AM www.riat.app

InfoAgro Agronegócios (Agtechs) BA
instagram.com/infoagro.br

linkedin.com/company/infoagro-br

Mitiu Tecnologia Desenvolvimento de Software BA https://mitiu.com.br

On Tech
Transporte e Mobilidade

urbana BA Speeddelivery_saj

PetCopter Pets BA www.petcopter.com.br

Picktow E-commerce / Marketplace BA www.picktow.com

REPEDUCA Educação (Edtech) BA www.repeduca.com.br

Altus
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) CE www.vivaaltus.com

Elevar
Venda por varejo / atacado

(Retail) CE elevarvendas.com.br

Integramotors

Holding de participação
societária com hub de

soluções CE www.integramotors.com.br

Pet Cracker Pets CE www.petcracker.com.br

picbuy E-commerce / Marketplace CE https://www.picbuy.com.br

Workonect E-commerce / Marketplace CE www.workonect.com

Life Technology Educação (Edtech) DF eorbit.com.br

Master.Musica Educação (Edtech) DF mastermusica.com.br

MOCAR Setor Automotivo DF www.mocar.com.br

OTIMICAR Setor Automotivo DF www.otimicar.com.br

Pricebook do Brasil Ltda Educação (Edtech) DF www.pricebook.com.br

Pubnic Educação (Edtech) DF www.pubnic.com.br

Sisterwave Turismo DF www.sisterwave.com

Tô Mais Vip - Diaristas Casa e Família DF https://www.tomaisvip.com.br

http://www.buscaporemprego.com.br
https://emcamazon.com/
https://mitiu.com.br
http://www.picktow.com
http://www.vivaaltus.com
http://elevarvendas.com.br
http://www.integramotors.com.br
http://www.petcracker.com.br
http://eorbit.com.br
http://mastermusica.com.br
http://www.mocar.com.br
http://www.otimicar.com.br
http://www.pricebook.com.br


IziCasa Construção Civil (Construtech) ES instagram.com/izi.casa

Natrilha Podcast e Transmídia Comunicação e Marketing ES @natrilhatransmidia

Nilrow E-commerce / Marketplace ES nilrow.com.br

PinN Delivery
Venda por varejo / atacado

(Retail) ES pinn.delivery

Cadex Projeto Rápido TIC e Telecom GO Www.cadex.app

Nanoceuticals Nanotecnologia GO www.nanoceuticals.net

Porfirio tech Inteligência Artificial GO www.porfiriotech.com.br

UzaaCom Tecnologia Ltda Desenvolvimento de Software GO @mdplayofficial

Venda Comigo Desenvolvimento GO www.vendacomigo.com.br

Ela Faz Tecnologia em Serviços
Ltda Educação (Edtech) MA elafaz.com.br

Digital Grid Energia MG www.dg.energy

Educarebox Educação (Edtech) MG
www.agendadigitaleducarebox.co

m

EuLaudo
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) MG www.eulaudo.com.br

EXC - Soluções Tecnológicas TIC e Telecom MG www.exc.net.br

Find Tattoo E-commerce / Marketplace MG findtattoo.com.br

Gold Cultive Agronegócios (Agtechs) MG goldcultive.negocio.site

iFraldas.com.br Finanças (Fintechs) MG ifraldas.com.br

Jobconvo
Recursos Humanos e

Recrutamento MG jobconvo.com

LandLoja E-commerce / Marketplace MG landloja.com

Linhagen Produtos e Serviços em
Biotecnologia, Ltda. Biotecnologia MG www.linhagen.com.br

meuBiZ Finanças (Fintechs) MG www.meubiz.com.br

MineXplore Mineração MG https://www.minexplore.com.br

MODULAGRO
Agroindústrias e bancos de

alimentos modulares MG www.modulagro.com.br

Nvoip TIC e Telecom MG https://www.nvoip.com.br

OpTime Logística e Supply Chain MG www.optimerotas.com.br

Prosas Impacto Social e Ambiental MG prosas.com.br

Quiz Class Educação (Edtech) MG https://www.quizclass.com.br

Safe Trace Sistemas de
Rastreabilidade Agronegócios (Agtechs) MG Www.agrotransparencia.com.br

http://instagram.com/izi.casa
http://nilrow.com.br
http://www.nanoceuticals.net
http://www.porfiriotech.com.br
http://elafaz.com.br
http://www.agendadigitaleducarebox.com
http://www.agendadigitaleducarebox.com
http://www.eulaudo.com.br
http://www.exc.net.br
http://findtattoo.com.br
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scripe.ai Comunicação e Marketing MG scripe.ai

Solides
Recursos Humanos e

Recrutamento MG www.solides.com.br

SporTI Esportes MG www.sporti.com.br

Tecnologia de Saúde Aplicativo Q21
Ltda

Saúde e Bem-estar
(HealthTech e Life Science) MG www.q21odonto.com.br

GISMarxev TIC e Geoprocessamento MS gismarxev.com

Ensinc Gestão Educacional
Integrada Educação (Edtech) MT ensinc.com.br

NeoAds Comunicação e Marketing MT www.neoads.com.br

NetConv E-commerce / Marketplace MT netconv.com

Second Chance
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) PA www.secondchancebr.com

Bidmex E-commerce / Marketplace PE www.bidmex.com.br

Buobe
Inteligência Artificial, Big Data

e Análise de Dados PE https://buobe.com/sobre

Diagnes
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) PE https://diagnes.com.br

Facilitat Tecnologia Construção Civil (Construtech) PE facilitat.com.br

Pensou Em Obra Construção Civil (Construtech) PE www.pensouemobra.com

Quasar tecnologia Finanças (Fintechs) Pe Www.quasartecnologia.com.br

SmartDry Mineração PE
http://ferberlinck.wixsite.com/dryloa

d

Hospedagem Barra Grande Pi Turismo PI
www.hospedagembarragrandepi.co

m.br

AQUABIT Agronegócios (Agtechs) PR aquabit.com.br

CuideMe.care
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) PR www.cuideme.care

CustomerX Desenvolvimento de Software PR www.customerx.cx

FLM Tecnologia
Indústria e Manufatura

Avançada PR www.flmtecnologia.com

Hidreo energy solutions Energia PR https://www.hidreo.com.br

Kynae E-commerce / Marketplace PR www.kynse.com.br

LeadFinder Comunicação e Marketing Pr www.leadfinder.com.br

Mell.ro Imobiliário PR mell.ro

meucompras.com Marketplace PR www.meucompras.com
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Qery - Marketplace e Serviços
Financeiros Ltda. E-commerce / Marketplace PR https://www.qery.com.br/

RP TRADER
Terceirização de Prospecção

B2b PR www.rptrader.com.brr

SALARIOS WEB TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA - ME

Recursos Humanos e
Recrutamento PR www.salariosweb.com.br

Smarti

ProdutivityTech atuando em
vários segmentos: Industrial,

Varejo, TI, Serviços, Saúd PR smartirpa.io

Única Entrega Logística e Supply Chain PR www.unicaentrega.com.br

Zhealth Big Data PR www.zhealth.com.br

AVANCE CONSULTORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL Gestão RJ www.avancenagestao.com.br

CELLEN PROCESSAMENTO E
ARMAZENAMENTO DE

CÉLULAS-TRONCO LTDA
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) RJ www.cellen.com.br

ConectGene Testes Genéticos
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) RJ www.conectgene.com

Examy
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) RJ www.examy.com.br

Hrestart
Recursos Humanos e

Recrutamento RJ www.hrestart.com.br

Idk Digital Óleo e Gás RJ https://idk.digital

Innov More Impacto Social e Ambiental RJ
www.linkedin.com/company/innov

more

Kampin Turismo RJ www.kampin.com.br

KRONUSTECH B2B PLATAFORMA
DIGITAL DE NEGÓCIOS Vendas RJ www.kronustech.com.br

OSER Tecnologia
Transporte e Mobilidade

urbana RJ www.oser.app

Rede Parcerias Comunicação e Marketing RJ www.redeparcerias.com

RosaP Cadeia de Produção Justa Moda e beleza RJ www.rosap.com.br

Seren Educação (Edtech) RJ www.seren.app

Shaped
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) RJ www.shaped.com.br

e-rentav Finanças (Fintechs) RN www.e-rentav.com

Pitom84 Setor Automotivo RN www.pitom.com.br
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Plus3D.app Biotecnologia RN https://plus3d.app

Robox E-commerce / Marketplace RN www.robox.com.br

Agricon Business Agronegócios (Agtechs) RS www.agriconbusiness.com

Atendare Vendas RS atendare.com

Bee Free App E-commerce / Marketplace RS www.beefreeapp.com.br

CLUBE 60 - Vida Compartilhada e
inteligente!

Moradia compartilhada para o
público idoso RS clube60.com.br

Clube Share Educação (Edtech) RS www.tudodeshare.com.br

Desenvolve Conhecimento
Aplicado

Treinamento operacional de
colaboradores de grandes

empresas RS www.desenvolvenet.com

Fluid State
Recursos Humanos e

Recrutamento RS https://linktr.ee/FluidState

Fox IoT Energia RS www.foxiot.com.br

Goocloud Cloud computing RS -

Health ID
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) RS www.clichealthid.com

iZi Cake Alimentação (Foodtech) RS https://www.izicake.com.br

Leeats Alimentação (Foodtech) RS leeats.com

MAGEN TIC e Telecom RS https://magen.in

Mecânico Delivery Setor Automotivo RS mecanicodelivery.com

Movestock Economia Circular RS -

Mulheres de Performance Comunicação e Marketing RS mulheresdeperformance.com.br

NANOWEAR
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) RS WWW.NANOWEAR.COM.BR

Nethomes Proptech RS www.nethomes.com.br

O Financeiro Online Finanças (Fintechs) RS www.ofinanceironline.com.br

Planest Planejamento RS https://www.planest.com.br

PMETRIC IoT , sensores inteligentes RS
www.pmetric.com.br

www.instragran.com/pmetric18/

QRCattle - Sistema Sul Tech Agronegócios (Agtechs) RS www.sistemasultech.com.br

Trifácil Online Mercado Imobiliário RS https://trifacil.online

ZenFisio
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) RS www.zenfisio.com
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49 educação Educação (Edtech) SC www.49educacao.com.br

AlmahCondos
Fintech, Condotech, proptech,

real estate SC almahcondos.com.br

APP Soluções em Software Ltda Gestão SC www.ekanban.com.br

BIA Technology Agronegócios (Agtechs) SC www.bia.ind.br

Calcme
Indústria e Manufatura

Avançada SC https://www.calcme.com.br

Cantrelle Design Moda e beleza SC www.cantrelledesign.com.br

ELOVERDE Gestão de Resíduos SC -

eMiner Comunicação e Marketing SC https://eminer.app

Escala 3D Imobiliário SC escala3d.com.br

Eu Processo. Direito (lawtech) SC www.euprocesso.com.br

Gestão integrada em Saúde
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SC www.gigestao.com.br

Griffo Oficinas Setor Automotivo SC www.GriffoOficinas.com.br

Hi Platform Comunicação e Marketing SC www.hiplatform.com

Horse Machine Implementos
Agrícolas Agronegócios (Agtechs) SC @agrohorse.oficial

HunterCo
Recursos Humanos e

Recrutamento SC www.hunterco.com.br

Ídolos Play E-commerce / Marketplace SC www.idolosplay.com

IFORTH SISTEMAS INTELIGENTES Desenvolvimento de Software SC www.iforth.net

Kemia Tratamento de Efluentes
Meio ambiente e
Sustentabilidade SC kemia.com.br

LIVTI
TIC, Cybersecurity, Cloud,

Consultoria. SC www.instagram.com/livtitecnologia

Múltipla Estratégia Gestão SC multiplaestrategia.com

MySwapp
Venda por varejo / atacado

(Retail) SC www.myswapp.com.br

NoVolante Vagas Para Motoristas
Recursos Humanos e

Recrutamento SC www.novolante.com.br

Ommed
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SC www.ommed.com

PayPow Tecnologia para Pessoas Alimentação (Foodtech) SC www.paypowapp.com.br

Pedalise Comercio e Serviços para
Ciclistas Ltda Esportes sc pedalise.com.br
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Pupilo TV Educação (Edtech) SC www.pupilo.tv.br

RHSC BPO E CONSULTORIA DE RH
LTDA Outsourcing de Serviços de RH SC www.rhsc.com.br

Supplis Gestão SC https://www.supplis.com.br

DocHealth
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SE http://dochealth.com.br

7waves Educação (Edtech) SP www.7waves.me

aBeelity T&D Educação (Edtech) SP https://abeelity.com.br

Ages Bioactive Compounds
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SP www.agesbioactive.com

Agile Think Agronegócios (Agtechs) SP www.agilethink.com.br

ARATAU Construção Modular Construção Civil (Construtech) SP www.arataumodular.com

Auá Saúde e Tecnologia
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SP -

Automni Logística e Supply Chain SP www.automni.com.br

B.NOUS Educação (Edtech) SP www.bnous.com

Baruk Robótica SP www.baruk.me

beercapp E-commerce / Marketplace SP www.beercapp.com.br

Biopolix Materiais Tecnológicos
Ltda. Biotecnologia SP www.biopolix.com.br

Blox Educação (Edtech) SP https://blox.education

BUY OFFICE MARKETPLACE E-commerce / Marketplace SP www.buyoffice.com.br

BuyTex E-commerce / Marketplace SP www.buytex.com.br

Carnegie Brasil Educação (Edtech) SP carnegiebrasil.com.br

Celebrar Eventos SP https://celebrar.co

Ciclo tecnologias Produtos de consumo SP ciclotecnologias.com.br

ciclou Economia Circular SP www.ciclou.com.br

Cignifi Big Data SP cignifi.com

Co.Urban Smart Cities SP www.courban.com.br

Contador Bom E-commerce / Marketplace SP www.contadorbom.com.br

ConvenioSocial
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SP
www.conveniosocial.com.br/parceir

o

Cropman - Inteligência em
Diagnósticos de Solos Agronegócios (Agtechs) SP www.cropman.com.br

Curseduca Educação (Edtech) SP curseduca.com
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DataOcean Big Data SP www.dataocean.digital

Dermatovirtual
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SP Www.dermatovirtual.com.br

Descontanet Finanças (Fintechs) SP www.descontanet.com.br

Digiclowd Eventos SP digiclowd.com

Diversidade.io

Tanto somos uma HRtech
como um marketplace da

diversidade SP www.diversidade.io

DNA Financeiro Finanças (Fintechs) SP dnafinanceiro.com

Doutores de Aluguel Educação (Edtech) SP www.doutoresdealuguel.com

Dýnamis Comércio e Serviços Ltda

Projetos e maquinários para
entretenimento, esporte, agro

e saúde SP http://dynamis.ind.br

e-brom Gestão SP www.ebrom.app

E-doutor Saúde
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SP edoutorsaude.com.br

e-prepag Finanças (Fintechs) SP www.solucoes.e-prepag.com

Echoar Health Tech
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SP www.echoar.com.br

Ecotrace Solutions Agronegócios (Agtechs) SP www.ecotrace.info

edecoração Gestão SP https://www.edecoracao.com.br/

Elephantine Desenvolvimento de Software SP www.elephantine.com.br

Ellevn Impacto Social e Ambiental SP @ellevn_box

Facilito Finanças (Fintechs) SP www.facilitorecebiveis.com.br

Family Doctor Brasil
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SP www.familydoctorbrasil.com.br

Farmer Shop E-commerce / Marketplace SP www.farmershop.com.br

Fepo - Psicólogos Online
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SP www.fepo.com.br

Fitlar
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SP www.fitlar.com.br

Floe Corporation
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SP www.floecorp.com

Fretadão
Transporte e Mobilidade

urbana SP -

Funsales Tecnologia E-commerce / Marketplace SP www.funsales.com.br

Geração Agro Agronegócios (Agtechs) SP geracaoagro.com.br
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GLED International Education Educação (Edtech) SP http://glededu.com

H2 Robotics Robótica SP h2robotics.com.br

hCentrix
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SP www.hcentrix.com

Hort-e Agronegócios (Agtechs) SP https://hort-e.com

Huntag Comunicação e Marketing SP www.huntag.com.br

Iça-aíba.
Meio ambiente e
Sustentabilidade SP -

idEver
Venda por varejo / atacado

(Retail) SP www.idever.com.br

iGO Logística
Transporte e Mobilidade

urbana SP www.igolog.com.br

Incentivar Comunicação e Marketing SP www.incentivar.io

INVIRON TECHNOLOGIES S/A Advertising SP www.inviron.com.br

IOUPIE
Venda por varejo / atacado

(Retail) SP http://www.ioupie.com.br

Ir77 Consultoria e Gestão Seguros (Insurance) SP www.ir77.com.br

Kd Meu Mecânico (BeSmart) Setor Automotivo SP @kdmeumecanico

Knarin E-commerce / Marketplace SP www.Instagram.com/canarinbr

kognatech ltda Agronegócios (Agtechs) SP -

LACE

Equipamentos eletrônicos para
Aeroespaço & Defesa e Testes

& Medições SP laceeng.com.br

Leandro Morilhas - Soluções
Educacionais. Educação (Edtech) SP www.leandromorilhas.com.br

Let’s Work
Recursos Humanos e

Recrutamento SP www.letswork.com.br

LifeClub
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SP www.lifeclub.app.br

Lúpulo Tropical Consultoria e
Pesquisa Ltda Agronegócios (Agtechs) SP www.lupulotropical.com.br

Mindsight
Recursos Humanos e

Recrutamento SP www.mindsight.com.br

MIX reality
Indústria e Manufatura

Avançada SP www.mixreality.com.br
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MRP Smart Solutions Ltda TIC e Telecom SP http://www.mrpsmartsolutions.com

Nano Capital Finanças (Fintechs) SP www.nanocapital.com.br

Napp Solutions Empreendimentos
e Participações S.A. Tecnologia SP www.nappslutions.com

Obra Lean Construção Civil (Construtech) SP www.obralean.com.br

Octa Setor Automotivo SP www.octa.com.br

OpenPBL.ai Tecnologia
Educacional LTDA Educação (Edtech) SP www.openpbl.ai

OPSICO
Saúde e Bem-estar

(HealthTech e Life Science) SP www.opsicoapp.com

Painel BAP Pesquisa de mercado SP www.painelbap.com.br

Pega Serviços Serviços SP pegaservicos.com.br

Plany Gestão SP www.plany.com.br

Plataforma Governo Bom Pagador Finanças (Fintechs) SP
https://www.govbompagador.com.b

r

Play Sistemas Inteligentes Ltda
Indústria e Manufatura

Avançada SP www.playsis.com.br

Ponto Fácil Finanças (Fintechs) SP www.pontofacil.com.br

Recicla.se Impacto Social e Ambiental SP https://recicla.se

RoadPass Payments & Urban
Mobility Ltda. Finanças (Fintechs) SP www.roadpass.com.br

RockFunnels Marketing (Martech) SP rockfunnels.com

SniffPet Pets SP
https://play.google.com/store/apps/d

etails?id=com.sniffpet

SouMei
E-commerce/Marketplace,

gestão SP https://www.soumei.app.br

Switchpay Finanças (Fintechs) SP https://www.switchpay.com.br

Tatu Cult Gestão SP www.tatucultural.com.br

The Headshop Club E-commerce / Marketplace SP
thclub.com.br

@thclub_br

TrackCash Finanças (Fintechs) SP trackcash.com.br

Treevia Agronegócios (Agtechs) SP www.treevia.com.br

Tuia Seguros Seguros (Insurance) SP www.tuiaseguros.com.br

Ulend Finanças (Fintechs) SP www.ulend.com.br

Vendors Vendas SP https://vendors.com.br

Voiicr TIC e Telecom SP https://voiicr.com
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W2CONN Logística e Supply Chain SP www.w2conn.com.br

Win-Win Traduções e
Crowdfunding E-commerce / Marketplace SP win-win.net.br

YUNKI
YUNKi Tecnologia e gestão de

sistemas Ltda Comunicação e Marketing SP www.yunki.com.br

AR INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS Smart Cities TO -

REPCOM TIC e Telecom TO www.repcom.online
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