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Crescimento do ecossistema

• 2011: 21212, Accel, Startup Farm, 
espaço para Startups na Campus Party

• 2012: Acceleratech, Wayra, Pipa, 
Redpoint e.ventures, Qualcomm 
Ventures, Kaszek, 500startups, 
programa Startup Brasil

• 2013: WOW, Germinadora
• 2014: Abril Plug & Play, lançamento do 

Google Campus e do Tech Sampa



Problemas crônicos

• Alta carga tributária
• Burocracia
• Falta de apoio financeiro
• Educação



Objetivos

• Elaborar um mapa do ecossistema de 
startups de software de São Paulo 

• Traçar uma lista de sugestões de ações 
concretas que podem ser executadas 
por cada um dos atores para fortalecer 
o ecossistema.



A pesquisa
• Pesquisa qualitativa, dividida em 3 

etapas:
– Entrevista, observações e questionário 

SWOT;
– Codificação dos dados;
– Análise e conclusões.



Protocolo

• Perguntas elaboradas a partir de 
uma série de questões de pesquisa 
do grupo.

• Entrevistas feitas de forma 
presencial, preferencialmente no 
próprio ambiente de trabalho do 
entrevistado.



Protocolo

• Primeira lista de entrevistados feita 
através de um brainstorming. 

• A lista foi expandida através do 
esquema “bola de neve” e linkedin.

• Reunião para discutir e efetuar 
possíveis melhorias no protocolo e 
nas perguntas da entrevista.



Entrevistas

Aceleradoras Governo Investidor 
Anjo

Startup Venture 
Capital

Total

3 1 1 32 4 41



Codificação e análise 



Codificação e análise



Resultados

• Fatores que promovem o 
empreendedorismo:
– Facilidade em estabelecer contatos;
– Alta disponibilidade de eventos, 

mentores, aceleradoras, fundos de 
investimentos;

–Mão de obra qualificada.



Resultados

• Características do empreendedor:
– Auto-motivado;
– Persistente;
– Tem boa visão do negócio.



Resultados

• Características dos times 
empreendedores:
– Heterogêneos;
– Habilidades complementares;
– Esforçados;
– Dispostos a fazer de tudo para contribuir 

para a startup.



Resultados

• Qualidade de código e dívida técnica:
– Balancear a necessidade de código 

legível com o momentum da empresa é 
fundamental.



Resultados

• Elementos fundamentais para o 
ecossistema de startups de software:
– Educação de qualidade
– Boa oferta de capital de risco
– Exemplos de sucesso
– União maior entre os elementos do 

ecossistema.
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