Playbook de melhores
práticas para prova de
conceitos entre
empresas e Startups
PLAYBOOK
Melhores práticas para
Comunidades de Startups

@2019 todos direitos reservados

1

O Brasil é muito maior do que
nós mesmos pensamos.
É comum olhar os grandes cases de sucesso
nacionais, nos grandes centros econômicos do
país, onde está concentrado os grandes
esforços de mídia e investimento. Infelizmente
esse movimento acaba por desvalorizar umas
das principais riquezas do nosso país: a
diversidade.

Inovação têm se tornado uma palavra cada vez
mais necessária e propagada. Mas antes de
usá-la devemos lembrar que a inovação vem
de todos os lugares e de cada um que se
atreve a fazer o impossível e criar novas
realidades a partir de problemas e também de
sonhos.

Hoje temos identiﬁcadas mais de 90
comunidades de startups nas cinco regiões
brasileiras, e quantidade de talentos e boas
histórias por aí são incontáveis. São heroínas e
heróis que querem transformar suas vidas e
cidades através do empreendedorismo. O que
tem em comum entre essas pessoas?
Propósito.

Esse playbook está alinhado com a missão da
Abstartups tornar os ecossistemas do Brasil
mais saudáveis para a criação de mais e
melhores startups. Aqui consolidamos os
conhecimentos adquiridos através do contato
direto com essas comunidades brasileiras que
estão aquecendo a cena empreendedora no
país e sendo ponto de conexão e
fortalecimento para milhares de startups.

Quem entra nessas comunidades tem a
vantagem singular de trocar experiências com
outras pessoas que estão do mesmo barco, na
mesma cidade, com as mesmas diﬁculdades.
Mais que isso, elas fortalecem seus negócios a
aprender com os outros e ajudam a
impulsionar a economia de toda uma região
através de inovação.
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SOBRE A

SOBRE O

Abstartups

Programa de
Comunidades

A Abstartups existe para construir o
ambiente
ideal
para
as
startups
transformarem o país. Nós inspiramos,
capacitamos, conectamos e advogamos
pelas startups, porque acreditamos no papel
da inovação como motor de transformação
positiva para o país.
Conheça mais em:
https://abstartups.com.br/
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O Programa de Comunidades nasceu em 2018
com
o
objetivo
de
transformar
os
ecossistemas brasileiros de startups em
ambientes mais forte para a criação de mais e
melhores
startups.
Diversas
atividades
englobam esse contexto, como formação de
lideranças, mapeamentos e eventos.

PARCEIRO
ESTRATÉGICO
O Google for Startups é uma iniciativa do
Google que tem como objetivo apoiar
startups ao redor do mundo no seu
crescimento.
Para concretizar esse objetivo, atua por meio
de diversas iniciativas globais. Entre elas, o
Google for Startups Campus, espaço físico
criado para o ecossistema local de startups,
onde estas têm acesso a programas,
mentoria, treinamentos, espaço de trabalho
e uma comunidade diversiﬁcada de
empreendedores com os mesmos ideais.
Atualmente existem 7 Campus ao redor do
mundo: Londres, Tel Aviv, Seul, Madri,
Varsóvia, Tóquio e São Paulo. Além disso, o
Google for Startups apoia uma rede global
de parceiros formada por espaços de
coworking e aceleradoras que trabalham
para fomentar o empreendedorismo e
ajudar startups a serem bem-sucedidas.
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Seja por meio dos Campus ou da rede de
parceiros, a proposta de valor do Google for
Startups consiste em dar às startups acesso
ao melhor que o Google tem a oferecer:
produtos, conexões e melhores práticas.
Conheça o espaço do Google for Startups em
São
Paulo
e
saiba
mais
em
startup.google.com.br

CAPÍTULO 1
SOBRE O
PLAYBOOK
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Desde quando concebemos a ideia deste
playbook, o objetivo central continuou o
mesmo: ajudar o ecossistema de
startups e dar suporte para as cidades
brasileiras atingirem um próximo nível
em termos de grau de maturidade em
suas comunidades empreendedoras.
Essa missão é tanto deste documento
quanto de uma série de atividades que
são desenvolvidas pelo Programa de
Comunidades, iniciativa da Abstartups.
Com
um
país
de
dimensões
continentais, o potencial de conexão e
visibilidade de cidades foras dos grandes
eixos tende a ser menor. Para que
possamos evoluir em termos de
ecossistema, entendemos que eram
necessárias pesquisas para organizar a
informação, fazer atividades recorrentes
e formar novas lideranças.

Desenvolver essas atividades requer
tempo, e constância, seja num âmbito
nacional ou local. No entanto, o benefício
que isso trás para o ambiente
empreendedor é de alto potencial e
guarda a capacidade de transformar a
cena de empreendedorismo no Brasil.
Mesmo com várias leituras e formatos
conhecidos
mundialmente para
a
compreensão de um ecossistema de
inovação, foi elaborada uma leitura
especíﬁca para o cenário Brasileiro de
startups.
Os próximos capítulos apresentam uma
leitura sobre uma série de aprendizados,
boas práticas e exemplos de ações e
atividades
realizadas
no
diversos
ecossistemas. Desejamos a você uma
excelente leitura.

:)
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CAPÍTULO 2
OS PILARES DO
ECOSSISTEMA DE STARTUPS
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CAPÍTULO 2 - OS PILARES DO
ECOSSISTEMA DE STARTUPS

Cultura

2.1 CULTURA
Eventos

A difusão de cultura empreendedora é um dos
mais
importantes
elementos
para
um
ecossistema de sucesso. Podemos observar
difusão de cultura empreendedora através de
eventos que falem de startups, visibilidade dos
cases de sucesso locais na imprensa e meios para
ensino
de
técnicas
relacionadas
a
empreendedorismo.
Para que se tenha consistência e um ecossistema
se mantenha vibrante, difusão de cultura
empreendedora se faz necessário. Ouvir bons
exemplos, aprender com os erros já cometidos
por outros colegas, encontrar gente que pode
ajudar a dar um próximo passo.

Produção eventos com frequência
para o porte da comunidade
Produção de eventos com conteúdo
inspiracional e avançado
Diversiﬁcação dos agentes envolvidos
nos eventos para garantir uma
produção diversa e perene

Histórias inspiradoras

Geração de cases de
sucesso, ou seja,
startups com impacto
econômico e poder de
contratação

Integração das startups
de sucesso na
comunidade

Imprensa

Evangelistas

Criação de lideranças
Aproximação
com a mídia
como canal de
informação e
promoção

Capacidade de
renovação de liderança

Capacidade de difusão
da comunidade

Podemos observar e guiar a evolução de
maturidade de um ecossistema através dos
seguintes parâmetros.
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Suporte

2.2 SUPORTE
Estruturas de suporte

Reunir talento e empresas é um dos fatores
positivos
para
comunidades
de
sucesso.
Identiﬁcamos como elementos de densidade e
diversidade a presença de hubs físicos e on-line,
locais onde as pessoas possam se encontrar e
compartilhar experiências, bem como sua
infraestrutura de suporte a empreendedores.

Diversidade de fornecedores
especializados para empresas novas
e em crescimento.

Desenvolvimento de espaços de
trabalho e conexão dedicados a
startups

Estruturas de formação
Capacidade de criar incubadoras e aceleradoras
Existência de parques tecnológicos que atuem como
hub de inovação

Desenvolvimento de uma rede de mentores locais

Grupos de conhecimento

Nível de troca orgânica de
conhecimento através de grupos
presenciais

Nível de troca orgânica de
conhecimento através de grupos
on-line

Sem conexões a evolução de uma comunidade
tende a não existir e seu impacto declina.
Portanto, usar esses ambiente e criá-los de uma
maneira que possam ser inclusivos para novos
entrantes é essencial. É em espaços assim que
encontramos pessoas com necessidades e
desaﬁos comuns e essas trocas de experiências
tendem a fortalecer o ecossistema da cidade.

Faça download do Playbook do
Google for Startups Campus

Campus Playbook: Melhores
práticas e aprendizados sobre
como gerenciar um espaço e
programas de apoio a startups
@2019 todos direitos reservados
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ECOSSISTEMA DE STARTUPS

Capital

2.3 CAPITAL
Investidores anjo

Esse entendimento observa as estruturas locais
de apoio ﬁnanceiro bem como as ações da
comunidade para se tornar atrativa para
investimentos. A presença de investidores-anjo e
fundos de investimentos facilitam no processo de
tração de empresas e ajuda a na criação e
crescimentos de novas iniciativas.
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Venture Capital

Acesso a ﬁnanciamento

Desenvolvimento da rede de
investidores anjo
Acesso a fundos de
Venture Capital

Acesso a redes de crédito e
ﬁnanciamento comuns

Desenvolvimento dos canais de
integração
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2.4 AMBIENTE
REGULATÓRIO
Governos têm o papel de criar um ambiente
seguro, estável e que apoie empreendedores em
diversas cadeias. Observamos o ambiente
regulatório através da facilidade de abertura e
fechamento de empresas, leis de redução de
impostos e outras iniciativas para ﬁnanciamento,
apoio à inovação e ações de pesquisa e
desenvolvimento.

Ambiente Regulatório
Incentivo e
ﬁnanciamento

Acesso suﬁciente a
ﬁnanciamento do
governo

Relacionamento

Presença de membros do
governo com
relacionamento com a
comunidade

Infraestrutura
Condições que possibilitem a integração física
com startups, mentores, evangelistas e
organizações de outras comunidades
Presença de estruturas básicas como internet e
segurança

Entendemos que o poder público pode atuar
dessas maneiras, e trouxemos aqui algumas
referências e parâmetros. Ao trazer esses pontos,
mostramos algumas boas práticas de diversas
cidades e regiões, que combinadas podem criar
um cenário mais forte.
Para mais assuntos, o Dínamo desenvolveu a
Coleção Dínamo Playbook.,

Acesse:

Manual de boas práticas
em políticas públicas de
apoio a startups.
@2019 todos direitos reservados
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Talento

2.5 TALENTOS
Geração de talento

A presença de bons talentos é essencial para a
criação e manutenção de um forte ecossistema
empreendedor. Investir em capital humano é
importante tanto para criar e reter a força de
trabalho não apenas para o campo de startups,
mas para também favorecer a inovação nos
negócios de agora e para o futuro.

Geração de talento de
dentro das
universidades

Retenção de talento
Retenção de mão de obra
qualiﬁcada

Atração
Capacidade de atrair mão
de obra de outras cidades

Integração
Integração entre
comunidade de
academia

Aqui abordamos as universidades e seus
programas de empreendedorismo, e outros
atores que promovem formação, retenção,
contratação e motivação de talentos. Separados
em diferentes níveis de maturidade, as práticas
aqui apresentadas favorecem maior integração do
ambiente de talentos com a comunidade de
startups.

@2019 todos direitos reservados
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CAPÍTULO 2 - OS PILARES DO
ECOSSISTEMA DE STARTUPS

Acesso a Mercado

2.6 ACESSO A MERCADO

Acesso a mercado

A força para dar o próximo passo. Relacionamento
com grandes empresas e programas de conexão
para fora da cidade fazem parte do processo de
crescimento de grandes startups, e por si só
ajudam a fortalecer o ambiente empreendedor
numa região. Grandes clientes são importante
para o desenvolvimento de qualquer negócio e
meios que facilitem isso são sempre bem-vindos.

Facilidade de penetração no
mercado local

Acesso a mercados fora da
cidade

Acesso a grandes empresas
e corporações
Integração entre empresas e
ecossistemas

Além do relacionamento da comunidade com
estas empresas, também é preciso pensar em
como o ambiente corporate se comporta diante
disso. Para tanto a Abstartups preparou um
Playbook focado nessas boas práticas.

Acesse:

Melhores práticas para
prova de conceitos entre
empresas e startups
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Como pensar a evolução da
sua comunidade?
Desenvolver ecossistemas não é uma
atividade de uma pessoa só. Geralmente
os esforços são puxados por um grupo
pequeno de pessoas, mas é um
comportamento que quando constante,
consegue atrair muito mais gente,
tornando-se
um
movimento
sem
controle, e isso é bom.
Mas o que fazer para desenvolver esses
ambientes? Não existe receita de bolo,
mas aqui trouxemos uma série de
validações encontradas na literatura, em
exemplos globais, mas com uma
abordagem para o cenário brasileiros,
através das nossas próprias experiências
convivendo
com
mais
de
80
comunidades de ao longo de 2 anos do
Programa
de
Comunidades
da
Abstartups.
De modo a construir uma linguagem
que possa ser compartilhada entre
líderes de
@2019 todos direitos reservados

comunidade por todo país, detalhamos
pontos importantes que ajudam um
ecossistema a evoluir em cada um dos
seus pilares, gerando maior impacto
para a comunidade como um todo.
Esse modelo pode ser usado para
promover o alinhamento de uma
comunidade em torno de atividade. Ao
analisar o potencial de crescimento e
atratividade, através de cada um dos
pontos a seguir, é possível identiﬁcar
pontos fortes e fracos e deﬁnir ações
para gerar evolução.
Sabendo do objetivo desde Playbook
que é ajudar na leitura sobre como
melhorar os ecossistemas de startups,
usamos neste documento 4 fases de
maturidade, de acordo com o Ecosystem
Lifecycle Diagram*, que é dividido em
quatro fases: Emergente, Ativação,
Integração e Maduro.

Nessa leitura conectamos os 6 pilares de
um ecossistema com os 4 níveis de
maturidade
citados
anteriormente.
Dessa forma é possível identiﬁcar melhor
em qual estágio a comunidade está e
por onde seguir para melhorar.
Use esse modelo para te ajudar
principalmente nos seguintes pontos.
● Identiﬁcar pontos fortes e fracos da
comunidades.
● Ver os parâmetros dos níveis de
maturidade e transformar isso em
ações para o desenvolvimento do
ecossistema.
● Ver referências nacionais e globais
para inspirar novas atividades.

Veja como
aproveitar melhor
esse Playbook!
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Ecosystem Lifecycle
Diagram*
O ecossistema Emergente se caracteriza
por dois principais fatores: é o começo da
ativação de recursos locais em prol da
criação do ecossistema e o início de uma
comunidade startups, por isso os
recursos externos ainda não se voltaram
para a região e as startups estão
buscando romper a barreira entre
operação e tração.
Na Ativação, todas redes locais já estão
bem desenvolvidas e os stakeholders
posicionados. A comunidade começa a
evoluir e se beneﬁciar de um ritmo de
crescimento mais acelerado com cases
de sucesso robustos que desenvolvem
um círculo virtuoso. Assim que um
ecossistema potencializa ao máximo
seus recursos internos, entende como
colaborar com cada um dos seus
stakeholders e começa a produzir cada
vez mais exits ele alcança o que Michael
Porter chama de “productivity frontier”.
@2019 todos direitos reservados

Depois desse momento, a fase de
Integração se inicia com a injeção de
recursos fortemente atraídos pelo
desempenho
e
conectividade
da
comunidade. Exits e fortes cases de
sucesso começam a atrair recursos
externos que fortalecem a cena, que já
toma proporções globais.

* O Ecosystem Lifecycle Diagram foi publicado no Waterloo
Startup Ecosystem Report, pelo Startup Genome, está
disponível com sua documentação completa no link a seguir:
https://startupgenome.com/all-reports

O estágio Maduro é depois desse
momento, quando o ecossistema cresce
para um tamanho maior do que era
possível apenas com seus recursos
orgânicos. Sua ampla capacidade de
atrair recursos e se posicionar na cena
global, começa a se consolidar e essa
taxa de crescimento tende a se
estabilizar, atingindo um nível de
maturidade alto. Agora o ecossistema
tem um conjunto bastante equilibrado
de recursos em todos os fatores.

16

CAPÍTULO 3 - NÍVEIS DE MATURIDADE
DE UM ECOSSISTEMA

● CULTURA
○
○

ESTÁGIO 1

EMERGENTE

○
○

Aqui se encontram as comunidades que estão
dando seus primeiros passos. Nessa fase são
caracterizados pela presença das primeiras
atividades e uma lenta taxa de crescimento.
Muitas vezes isso se deve a falta de
desenvolvimento dos principais pilares de um
ecossistema, devido justamente ao pouco tempo
de atividade voltadas à comunidade de startups
Os primeiros líderes de comunidade aparecem e
organizam
atividades.
Muitas
vezes
já
organizaram pelo menos uma edição de eventos
como o Startup Weekend, que por essência
ajudam a iniciar as atividade de comunidade. A
busca por um espaço de densidade, onde as
pessoas
possam
se
encontrar
e
trocar
experiências é ativa.
Ao ﬁnal desse estágio, já existe um número
consistente de startups em desenvolvimento e
planos mais concretos são traçados. Esses
espaços de densidade são passam a ser
coworking
reconhecidos
localmente
e
a
recorrência de atividades já é evidente.

○

Meetups regulares acontecem.
Atividades e eventos com conteúdo técnico ou mais
avançado. Eventos, temáticos ou não, para
compartilhar conhecimentos e habilidades:
geralmente foco técnico: vendas, customer success,
user experience...
Há poucos líderes de comunidades e esses ainda não
são fundadores de startups.
Eventos de comunidades especíﬁcas como
desenvolvedores,product managers, designers,
associações e semelhantes.
■ Ex: Hackathons, Ruby on Rails, Google
Developers Groups, Pyladies, Facebook
Developers Circles, )
Eventos focados em desenvolvimento de
comunidade
■ Startup Weekend.
■ Community Leader Academy.

○

○
○
○
○
○

○
○

Há locais para eventos e empreendedores se
encontrarem.
Existem pelo menos 3 líderes de comunidade
reconhecidos.
Há espaços de coworking na região.
Presença de Incubadoras. Geralmente estão dentro
de universidades.
A comunidade se encontra de maneira digital.
■ Grupos de Slack, Facebook, Whatsapp,
Telegram e aﬁns)
Há uma newsletter da comunidade ativa.
Mentores reconhecidos por sua trajetória e acessíveis

○

Poucas startups que levantaram capital.

Não existe ou há pouca atividade de investimento
anjo.
Rede de acesso para investidores de fora.
● Anjos do Brasil. Eventos em tragam
investidores para conversar com as startups
locais.

● TALENTO
○
○
○
○
○
○

● DENSIDADE

● CAPITAL
@2019 todos direitos reservados

○

Existem talentos, mas é difícil de achar e encontrar
novas pessoas.
Há comunidades de nicho (grupos de
desenvolvedores, designers, makers...)
A comunidade precisa de diversidade.
Freelancers prestam serviços para startups na
cidade.
Presença de educação empreendedora (disciplinas
em cursos universitários atraem alunos)
Universidades tem ligas de empreendedorismo e
recebem eventos de startups

● AMBIENTE REGULATÓRIO
○
○
○

É difícil abrir ou fechar empresas na cidade.
Apoio de programas de fomento é fraco
Há um entendimento básico por parte de pessoas do
poder público sobre o assuntos de startups: essas
pessoas geralmente participam e são palestrantes
em eventos da comunidade.

○

Empresas locais apoiam a comunidade com
patrocínios, cessão de espaços, participando de
eventos e ajuda a liderar iniciativas.
Empresas de serviços de suporte começam a ﬁcar
próximas a comunidade (escritório de advocacia e
contabilidade e demais prestadores de serviço)

● ACESSO A MERCADO

○
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● CULTURA
○

ESTÁGIO 2

ATIVAÇÃO
Esta é a comunidade que já entendeu sua
estrutura e se organiza para se tornar atrativa para
novos membros. Inclusive membros internos, pois
outros atores do ecossistema como universidades,
investidores, governo começam a participar e
apoiar claramente as iniciativas da comunidade.
Defender a comunidade e promover o
ecossistema já é percebido como necessário, e
assim os cases de sucesso ganham mais
visibilidade. A visão e comprometimento de longo
prazo é mais evidente e o crescimento orgânico é
facilmente notado.
A medida que a comunidade toma corpo,
grandes eventos sobre startups surgem na
cidade, startups levantam investimentos notórios,
tornando a cidade atraente a olhares de outros
estados e regiões. Presenças na mídia tradicional
são vistos, há robustez na quantidade de
empresas no ecossistema e o ecossistema já tem
uma
identidade
clara
e
reconhecida
nacionalmente.
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○

○

○

○

○

Há uma discurso de comunidade comum e
constante entre os empreendedores e outros atores
do ecossistema: nome da comunidade, slogan, e um
presença senso de pertencimento e inclusão.
■ Rapadura Day, em Fortaleza.
■ Comunidade RS, "Inovação movida a
chimarrão";
■ Hashtag #SCStrong em Santa Catarina.
■ Site de startups assinados com o logo da
comunidade: “Desenvolvido com amor na
cidade XXX ”.
Meetups regulares trazem redes globais para a
comunidade:
■ Silicon Drinkabout
Fortes eventos reúnem toda a cadeia
empreendedora e são atrativos para visitantes
externos, trazendo fundadores e palestrantes
notáveis.
■ Mangue.bit, em Recife
■ Gramado Summit, em Gramado
■ Startup Summit, em Florianópolis
Na cidade acontecem Startup Weekends com
frequência anual suﬁciente para estimular a criação
de novas startups e desenvolver novas redes de
mentores, líderes e parceiros.
As verticais começam a aparecem e tomam corpo:
Temas especíﬁcos surgem de acordo com a cultura
local e pontos fortes da cidade
■ Ex.: Eventos temáticos (Edtechs, Agro,
HealthTechs, etc…)
Esforços da mídia tradicional e impressa para contar
as histórias dos heróis locais: cases de sucesso e
iniciativas que promovam startups. Jornalistas são
próximos da comunidade
■ Jornais, revistas, cadernos de negócio,
entrevistas em rádios, etc...

○

○

○

Existência de prêmios e atividades locais de
reconhecimento de startups
■ Prêmio Jaraqui Graúdo, em Manaus
■ Startup Awards.
Há reconhecidos sites e jornais especíﬁcos com
publicações regulares sobre a comunidade de
startups
■ Startupi e Startse, no Brasil.
■ TechCrunch, nos Estados Unidos
■ Barcinno, em Barcelona
Eventos espaços para troca de experiências
fracassos e erros, como o Fuckup Nights

● DENSIDADE
○

○

○

○
○

Existem programas de pré-aceleração
consolidados ﬁsicamente na cidade.
■ Sebrae Like a Boss,
A comunidade tem um site, para reunir
informações de startups, vagas abertas, eventos,
novidades e reports.
■ http://manguez.al/, para Recife.
■ http://www.redfootbrasil.org/, para
Londrina.
Parques Tecnológicos têm relevante presença
local, aproximando a comunidade de startups de
talentos e criam ambiente saudável para
desenvolvimento de startups.
■ Porto Digital, em Recife
■ Parque Tecnológico de São José do
Campos
■ Sapiens Parque, em Florianópolis.
Há clara concorrência entre coworkings
Redes consolidadas de coworking tendem a se
estabelecer na cidade:
■ WeWork, Impact Hub, Elephant, Oca Brasil.
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● CAPITAL
○
○

Investidores anjos ativos (aportam frequentemente
em startups locais)
Fontes alternativas de capital
■ Empréstimos e editais

○

○

● TALENTOS
○

○

○

Diversidade em tecnologia é percebida como algo
importante e existem grupos direcionados para
promover isso.
■ She's Tech, em Belo Horizonte.
■ Vale do Dendê, em Salvador.
■ Women Techday, em Manaus
■ Startup Weekend Women acontecem
regularmente.
Forte engajamento de universidades e faculdades
■ Programas de estágio abordam startups, há
fablabs, e programas de ex-alunos
empreendedores.
Empreendedores têm acesso a missões para
conhecer ecossistemas de grande relevância local e
global.
■ São Paulo, Vale do Silício, Israel, China, etc…

Engajamento por parte dos empreendedores
dentro do poder público
■ Comitê da Zeroonze, em São Paulo
Hub de conexão estabelecidos ajudam a
desenvolver startups
■ HubSalvador, em Salvador.
■ RutaN, em Medellín (Colômbia).

● ACESSO A MERCADO
○
○
○

○

○

A comunidade tem reports recorrentes da
comunidade para os apoiadores locais.
Grandes empresas tem espaços para startups e
realizam programas.
Engajamento corporate através de patrocínios
recorrentes a eventos da comunidades e
palestrantes presentes e engajadas com a
comunidade.
Grandes empresas contratam na comunidade,
tanto startups, quantos talentos para seu
quadro de colaboradores.
Existem atividades do corporate com foco em
negócios e conexões: Demo Day e competições
de pitch.

● AMBIENTE REGULATÓRIO
○

○

○

@2019 todos direitos reservados

Há discussões acerca das principais políticas que
afetam os empreendedores: redução de impostos
para startups e investidores.
Existem programas de difusão de cultura
empreendedora e pré-aceleração
■ Corredores Digitais, no Ceará.
Forte participação de pessoas do poder público.
■ O Executivo está próximo e fala em eventos da
Comunidade: Prefeitos e Governadores.
■ Engajamento da Legislativo em causas dos
empreendedores.
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CAPÍTULO 3 - NÍVEIS DE MATURIDADE
DE UM ECOSSISTEMA

● CULTURA
○
○

ESTÁGIO 3

○

INTEGRAÇÃO
Startups nessa cidade já são case de sucesso
altamente consolidados e tem grande força de
contratação Já levantaram grandes rodadas de
investimento e os exits começam a ﬁcar
frequentes. As lideranças da comunidade tem
uma estratégia compartilhada acerca do
ecossistema, conhecem seus principais de
desaﬁos e se organizaram para tal.
A atividade de investimento anjo e capital de risco
já é bem comum e começa a acontecer por parte
de empreendedores já venderam suas startups.
Eventos de grande porte ajudam nessa cena,
consolidando sua presença nacional e iniciando
uma atratividade global.
Aqui trouxemos os principais gatilhos que, juntos,
condicionam uma comunidade atingir este
terceiro nível de maturidade.

○

Meetups regulares acontecem..
Atividades e eventos com conteúdo técnico ou mais
Empreendedores seriais notáveis e ativos na
comunidade.
Forte senso de colaboração entre os
empreendedores
■ Founders e c-levels que mentoram startups
■ Troca de aprendizados e experiências entre
startups
Senso de inclusão muito presente

● DENSIDADE
○

○

Existem programas de aceleração locais que atraem
startups de fora da região
■ Darwin, em Florianópolis.
■ Overdrives, em Recife.
■ Wow, em Porto Alegre.
■ Liga Ventures, em São Paulo.
Coworking que cresceram e se tornaram grandes
empresas com várias sedes
■ WeWork, Impact Hub, Google for Startups
Campus.

● CAPITAL
○
○
○

Empreendedores que ﬁzeram exit e estão reinvestindo em startups
Pelo menos um fundo de capital de risco
■ RedPoint eVentures, em São Paulo
Há concorrência entre grupos de investidores e
fundos de investimento

● TALENTO
○

○
○

● AMBIENTE REGULATÓRIO
○

○

○

Governo tem ações claras de investimento e
desenvolvimento de startups.
■ Lei de Inovação e redução de ISS em
Florianópolis.
■ SEED em Belo Horizonte.
Engajamento por parte dos empreendedores
dentro do poder público
■ Comitê da Zeroonze, em São Paulo
Programas de incentivo para aumentar o ﬂuxo
de capital.

● ACESSO A MERCADO
○

○
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Universidades atraem a empreendedores com
programas para startups, demonstrando forte
engajamento com a comunidade.
■ Aceleradora Hotmilk, pela PUC-PR em
Curitiba e Londrina.
■ TecnoPUC, em pela PUC-RS em Porto
Alegre.
Presenças de escolas de programação:
■ Gama Academy
Líderes notáveis nacionalmente e
internacionalmente

Hubs de Inovação Corporate consolidados
■ Cubo, em São Paulo.
■ Órbi Conecta, em Belo Horizonte.
■ ACATE, em Florianópolis.
■ Black Swan, em São Luís.
Programas de Corporate Venture estabelecidos
■ Accenture
■ Liga Ventures
■ Idexo by Totvs
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CAPÍTULO 3 - NÍVEIS DE MATURIDADE
DE UM ECOSSISTEMA

● CULTURA
○

ESTÁGIO 4

MADURO

○
○

Essa comunidade já é peça fundamental no
ecossistema global. Seu poder vai muito além
dela mesma e ela tem forte inﬂuência sobre outra
comunidades no mundo. Seu poder de
crescimento já não é tão grande justo pela alta
maturidade e que já atingiu, no entanto ela
continua sendo globalmente atrativa e é centro
gravitacional para grandes decisões, novidades e
inovação na indústria.
Os grandes hubs do mundo estão aqui, como,
como Vale do Silício, Tel Aviv, Londres e Nova York.
Ainda sim, há margem para evolução e
pioneirismos. :)

○

Eventos altamente estabelecidos e com poder de
atração global.
■ Saastr, em São Francisco
■ Web Summit, em Lisboa
■ RISE, em Hong Kong
■ Slush, em Helsinki.
A população em geral entende empreendedorismo
como possibilidade de carreira.
Empresas como um todo valorizam a experiência
empreendedora independente de sucesso ou
fracasso.
Há um reconhecimento indiscutível entre todos os
atores que a comunidade deve ser liderada por
empreendedores e fundadores.

● AMBIENTE REGULATÓRIO
○
○
○

Programas claro para facilitar imigração de
talentos estrangeiros.
Há diretorias/secretarias de inovação com
foco total em startups.
Internet gratuita para a população.

● ACESSO A MERCADO
○
○
○

Grandes empresas formam fundos de
investimento consolidados
Há atratividade global de startups para
fazer negócios.
As corporates implantam serviços de
startups em escala global

● DENSIDADE
○

Aceleradoras e Coworkings atraem startups
globalmente.
■ 500 startups, em São Francisco.
■ StationF, em Paris.

● CAPITAL
○
○

Atividades de Fusão e Aquisição e Exits aconteceram
com regularidade.
É com ver startups com capital aberto.

● TALENTO
○
○
○
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Fortes campanhas de captação, matchmaking e
contratação de talentos fazem parte da comunidade.
Escolas tem aulas de programação para crianças.
Diversidade é algo exigido e praticado por todas as
startups.

21

Vamos construir comunidades
mais conectadas juntos?
Acreditamos que juntos podemos fazer
do Brasil um país cada vez saudável para
startups. Quem procurar meios para
fortalecer seus ecossistemas, aqui vai
encontrar uma série possibilidade. Esses
aprendizados que foram validados ao
longo de mais de 2 anos de projeto estão
em constante melhora e adaptação aos
diversos cenários encontrados no nosso
país.
Por ﬁm, viver comunidades de startups é
sempre algo novo. Diferentes essências,
constante mudança e um orgulho
sempre presente de suas origens.
Quando o coletivo vence, e cada passo é
dado, o desejo chegar em algo único ﬁca
mais perto. Quase como um sonho, ou
de fato, uma realidade.

FIM
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NOSSOS
MANTENEDORES
Essas empresas acreditam e apoiam
o trabalho da Abstartups em todo o Brasil.
Junte-se a esse time!

SAIBA COMO SE TORNAR UM MANTENEDOR
@2019 todos direitos reservados

Obrigado por ler
até aqui.
Ajude-nos a melhorar!
Se você quiser colaborar com suas
experiências para esse Playbook, escreva-nos:
✉ comunidades@abstartups.com.br

Escrito por:

Marcos Medeiros
@2019 todos direitos reservados

Community Manager, Abstartups
Dezembro/2019

