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RESUMO 
 
 

O ambiente empresarial vem apresentando grandes transformações nas últimas 

décadas impondo mudanças na forma de se gerir as organizações e impulsionando 

inovações em produtos/serviços, processos e modelos de negócios. Este ambiente 

tem atraído e sido ocupado cada vez mais por jovens empreendedores que a partir 

de ideias inovadoras buscam a criação de novos negócios mais adaptados a esse 

cenário econômico global. Neste contexto cresce a importância das startups e 

aceleradoras de negócios.  O objetivo deste trabalho foi Identificar qual a 

contribuição oferecida por uma aceleradora de negócios para o desempenho de 

startups participantes de programas de aceleração. A pesquisa adotou uma 

abordagem qualitativa de caráter descritivo e construída a partir de estudo de caso 

com o uso de questionários e roteiro de entrevista respondidos por 

empreendedores/proprietários de startups que passaram por processo de 

aceleração. O estudo foi desenvolvido em 4 empresas, escolhidas por critério de 

acessibilidade, que estiveram ligadas ao Núcleo de Aceleração e Valorização da 

Estácio (Espaço NAVE) vinculado à Universidade Estácio de Sá no Rio de Janeiro. 

O processo de aceleração ocorreu no ano de 2015. Os resultados da pesquisa 

sugerem que o apoio oferecido em termos de espaço físico, definição do negócio, 

treinamento, mentorias e network foram satisfatórios, porém, em relação ao apoio na 

definição de mercado (clientes) e na comercialização do produto ou serviço 

desenvolvido no processo de aceleração, o apoio não foi satisfatório. O estudo 

revelou também que as startups com melhor desempenho foram as que tinham 

equipes maiores e fundadores/sócios com melhor formação acadêmica.  

 

 
Palavras-chave: Aceleradora de Negócios, Inovação, Startups 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The business environment has undergone major changes in the last decades 

imposing changes in the way organizations are managed and driving innovations in 

products / services, processes and business models. This environment has attracted 

and been occupied more and more by young entrepreneurs who from innovative 

ideas seek the creation of new businesses more adapted to this global economic 

scenario. In this context, the importance of startups and business accelerators grows. 

The objective of this work was to identify the contribution offered by a business 

accelerator to the performance of startups participating in acceleration programs. The 

research adopted a qualitative approach of descriptive character and built from a 

case study with the use of questionnaires and interview script answered by 

entrepreneurs / owners of startups who underwent acceleration process. The study 

was developed in four companies, chosen for accessibility criteria, which were linked 

to the Estácio Acceleration and Valorization Nucleus (Espaço NAVE) linked to the 

Estácio de Sá University in Rio de Janeiro. The acceleration process occurred in the 

year 2015. The results of the research suggest that the support offered in terms of 

physical space, business definition, training, mentoring and network were 

satisfactory, however, in relation to support in market definition (clients) And in 

marketing the product or service developed in the acceleration process, the support 

was not satisfactory. The study also revealed that the best-performing startups were 

those with larger teams and founders / partners with better academic backgrounds. 

 

Keywords: Business Accelerator, Innovation, Startups 
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I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 Nas ultimas duas décadas o numero de startups vem crescendo de maneira 

acelerada em todo o mundo. Segundo dados de relatório elaborado pela Fundacity 

(2014). Os Estados Unidos tem posição de destaque não apenas em quantidade 

como também em qualidade. Esta afirmação se baseia no The Startup Ranking 

(2015) elaborado pela Compass em parceria com a Crunchbase que, utilizando-se 

de metodologia própria, o SR Score, um número calculado com base em duas 

métricas: SR Social – relacionada ao engajamento em redes sociais – e SR Web – 

que reflete a importância e representatividade geral da startup na internet a Startup 

Ranking identificou em junho de 2015 que as cinco startups nas primeiras posições 

em nível mundial eram americanas. No Brasil, Segundo levantamento da  

Associação Brasileira de Startups (ABStartups), entidade sem fins lucrativos que 

promove o ecossistema brasileiro de startups desde 2011, o número de startups no  

segue em crescimento, apesar da crise. Ao final de dezembro de 2015, o número de 

empresas em estágio inicial chegava a 4.151, representando um crescimento de 

18,5% em seis meses 

Mesmo havendo um crescente interesse no apoio à criação de startups, não 

se consolidou uma definição única e universal para este tipo de empresa podendo 

estas, serem definidas com base em seu desempenho em potencial de crescimento 

ou em seu foco inovador e tecnológico (OCED, 2013).  
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As startups são empresas nascentes ou entidades de pessoas que tem como 

foco o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores sob circunstâncias 

duvidosas ou condições de extrema incerteza (RIES, 2012). Para Blank e Dorf 

(2012), uma empresa é considerada startup quando ainda está em busca de um 

modelo de negócios viável que seja repetível e escalável. 

Dado a essas características o crescimento acelerado no numero de startups 

pelo mundo vez surgir um novo tipo de organização focada nestas empresas 

nascentes, as aceleradoras de negócios.  

Aceleradores são grupos de pessoas, empresários ou empreendedores 

experientes que prestam serviços, espaço de escritório, orientação, redes de 

contato, serviços de gestão, conhecimento e experiência para as empresas 

nascentes a fim de ajudá-las no que for necessário a ter sucesso nas primeiras 

fases do empreendimento que é quando há maior fragilidade e risco (Fishback, 

Gulbranson, Litan, Mitchell, & Porzig, 2007). 

Para Lynn (2012) estas organizações surgem tendo como modelo de negócio 

prover serviços, mentorias, infra estrutura básica, rede de contatos e expertise na 

gestão e criação de novos negócios. Em 2013 já existiam mais de 172 programas de 

aceleração espalhados pelo mundo inteiro (BLIEMEL, 2013). Para Cohen (2014), 

este numero já passa de 2000 abrangendo seis continentes. Segundo Hochberg 

(2015) já há, em termos mundiais estimativas de mais de 3000 programas.  

O Brasil também acompanha esse movimento de intenso surgimento de 

empresas nascentes e, consequentemente, de aceleradoras de negócios. Desde 

2011 foram criadas 39 aceleradoras passando estas, a ser parte importante de um 
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ecossistema de empreendedorismo. Na América do Sul o Brasil desponta como país 

líder em numero de investimentos e como região pujante no ambiente de empresas 

nascentes de base tecnológica e Startups de acordo com o portal Techrunch 

(LENNON e MAGEE, 2014).  

Por conta deste crescimento e do papel importante que as startups passaram 

a ter no ecossistema do empreendedorismo estas começaram a receber, por meio 

de uma rede de relacionamento viabilizada pelas aceleradoras, investimentos que 

somados, revelam cifras vultosas. A segunda edição do Latan Accelerator Report 

(2014) informa que investimentos feitos na região chegam a um pouco mais de trinta 

e cinco milhões de dólares com 53 aceleradoras atuando em 872 startups. O Chile 

tem mais empresas aceleradas ficando o Brasil em segundo, porém, recebendo os 

maiores volumes aportados. Na Europa o volume aportado em empresas startups 

aceleradas chega a quase quarenta milhões de euros.  

Para Cohen e Hochberg (2014) apesar do evidente crescimento das 

aceleradoras e das grandes cifras aportadas nas startups, a eficácia destes 

programas de aceleração ainda não está muito clara. Ainda segundo a autora, 

poucas pesquisas tem explorado os resultados destes programas, o que tem sido ou 

não eficaz. A autora atribui a isso uma possível discordância ainda, no entendimento 

desses programas por parte da mídia, do mercado e do próprio meio acadêmico 

além do fato de que a heterogeneidade entre estes programas podem acarretar 

resultados também heterogêneos.  

Neste contexto, se por um lado tem-se um aumento no numero de 

aceleradoras de negócios e consequentemente um numero cada vez maior de 
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startups atendidas por estes programas, tem-se por outro lado a necessidade de se 

conhecer melhor a contribuição de programas de aceleração para o desempenho 

das startups. Assim, surge a questão de pesquisa: 

Qual é a contribuição oferecida pelo Núcleo de Aceleração e Valorização da 

Estácio (Espaço NAVE) para o desempenho de startups participantes de seus 

programas de aceleração de negócios? 

  

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Principal  

  Identificar a contribuição oferecida pelo Núcleo de Aceleração e Valorização 

da Estácio (Espaço NAVE) para o desempenho de startups participantes de seus 

programas de aceleração de negócios. 

1.2.2 Objetivos Intermediários  

- Identificar os serviços disponibilizados pelo processo de aceleração; 

- Identificar junto as startups o desempenho alcançado com a participação no 

programa de aceleração. 

1.4 RELEVÂNCIA 

1.4.1 Relevância Prática 

 

Como mencionado anteriormente houve na ultima década um crescimento 

acelerado no numero de startups. Segundo dados da Associação Brasileira de 

Startups (ABStartups), o número de startups no Brasil segue em franco crescimento.  

Ao final de dezembro de 2015, o número dessas empresas em estágio inicial 
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chegava a 4.151. Em consequência deste crescimento, o numero de aceleradoras 

de negócios e investidores neste tipo de empresa também segue crescendo. 

Segundo informações do portal Agencia CT&I (2016) dados da Anjos do Brasil, 

associação que reúne este tipo de investidores, afirmam que os recursos investidos 

já totalizam cerca de R$ 450 milhões, vindos de 5.300 investidores. A projeção do 

setor é que será possível multiplicar esse potencial no país, chegando a mais de 

cinco bilhões de investimentos e 50 mil investidores nos próximos anos. Fica 

evidente que as startups bem como as aceleradoras passam a ter importante papel 

na contribuição efetiva para o ecossistema empreendedor. Apesar desse 

reconhecido crescimento, são poucos ou quase inexistentes dados e registros sobre 

a eficácia desses programas de aceleração.  

Sendo estas Startups importantes fontes geradoras de inovações, riqueza e 

renda, se torna relevante uma melhor compreensão de como e até que ponto o 

suporte oferecido por essas aceleradoras de negócios contribuem para o 

desempenho de startups que passaram por programas de aceleração.  

 

1.4.2 Relevância Acadêmica 

 

Para Cohen e Hochberg (2014) poucas pesquisas tem tentado compreender 

os resultados da eficácia ou não de programas de aceleração de negócios. A autora 

atribui a esse quadro uma possível discordância quanto ao entendimento desses 

programas por parte da mídia, do mercado e principalmente do meio acadêmico. 

Uma heterogeneidade entre os modelos e objetivos existentes nestes programas, 

apontam para possíveis para resultados também heterogêneos.  



6 
 

Neste contexto, um melhor entendimento, mesmo que de casos específicos, 

de forma qualitativa, se torna relevante para contribuir no melhor entendimento do 

que é chamado por Cohen e Hochberg (2014) de “The seed accelerator 

phenomenon”.  

1.5 DELIMITAÇÃO 

 

1.5.1 Delimitação Geográfica         

O presente projeto foi desenvolvido no Núcleo de Aceleração e Valorização 

da Estácio (Espaço NAVE) vinculado à Universidade Estácio de Sá no Rio de 

Janeiro. O Espaço NAVE é um programa de pré-aceleração em atividade desde 

2014 sendo 100% gratuito e que recebe Startups, após processo seletivo, para ciclo 

de quatro meses oferecendo capacitação, validações reais, networking e mentorias 

com alguns dos principais empreendedores e especialistas do mercado.  

 

1.5.2 Delimitação Temporal 

 

O presente projeto terá como foco startups das turmas 2 e 3 que passaram 

pelo programa de aceleração do Espaço NAVE no ano de 2015. 

1.5.3 Delimitação Teórica 

Por terem as Startups e aceleradoras de negócios a inovação e o 

empreendedorismo no cerne de seu escopo e da construção de novos negócios, 

produtos e serviços o presente projeto pretende abordar além de Startups e 

Aceleradoras, os temas empreendedorismo e inovação em seu estrutura teórica 

baseando-se em bibliografia nacional e internacional.  
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II REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Amparado em bibliografia nacional e internacional o referencial teórico 

desenvolvido se utiliza de revisão da literatura sobre três temas principais: (i) 

inovação, (ii) startups e (iii) aceleradoras de negócios.  

 Na primeira parte o tema inovação abordará os principais conceitos de 

Inovação; os tipos de inovação; o processo e difusão da inovação, inovação como 

vantagem competitiva, as capacidades e competências da empresa inovadora, 

empreendedorismo e inovação e por fim a inovação e perfil empreendedor. 

Na segunda parte será abordado o tema startups e a importância das 

mesmas no processo de geração de novos negócios e no ecossistema de 

empreendedorismo. Por fim será abordado o tema aceleradora de negócios com 

suas características e diferenças entre incubadoras de empresas.  

 

2.1 INOVAÇÃO 

 

 

Pretende-se abordar o tema inovação neste capítulo explorando a sua relação 

com a competitividade das empresas; alguns aspectos conceituais; a os tipos de 

inovação; os processos e difusão da inovação e as capacidades e competências das 

empresas inovadoras, empreendedorismo e inovação e inovação e perfil 

empreendedor.  

 Mesmo não havendo concordância quanto a um significado ou conceito 

definitivo por haver uma diversidade na sua aplicação, há o consenso da importância 

da inovação no contexto da competitividade. (CASSIOLATO; LASTRES, 2005).  
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Embora, como mencionado anteriormente, não exista uma definição padrão 

para inovação, um consenso mais usual é que a inovação esteja associada a algo 

novo, seja uma característica de um produto, um processo, uma técnica ou um novo 

uso de um produto ou serviço. Neste contexto, Schumpeter (1961) seguindo a linha 

de uma concepção abrangente de inovação, identificou cinco tipos de inovação, a 

introdução no mercado de um novo produto ou processo; a melhoria em produtos e 

processos já existentes; a abertura de um novo mercado; o desenvolvimento de 

novas fontes de suprimento e a mudança na organização. Mesmo não associando 

necessariamente a inovação ao conhecimento cientifico essa interpretação de 

Schumpeter, para Tigre (2006) apresenta uma abordagem útil para tratar da gestão 

tecnológica e organizacional, por tratar diretamente sobre a melhoria da 

competitividade de uma organização no mercado.  

Segundo Tidd e Bessant (2015), a inovação é entendida não como um evento 

isolado, mas sim como um processo, portanto, precisa ser gerenciada como tal. 

Para esses autores, esses processos (que são complexos e dinâmicos) requerem 

uma gestão que envolve em suas várias áreas do conhecimento, um conjunto de 

comportamentos organizacionais que possam promover a capacidade de informar, a 

habilidade de organizar e gerenciar o processo, buscando a integração desses 

processos com a tecnologia e o mercado. 

Ainda sobre competividade e mercado, os autores enfatizam que o caminho 

para que se crie e se mantenha vantagem competitiva se abrirá para as 

organizações que inovem continuamente, independentemente das condições 

tecnológicas e mercadológicas que cercam a organização. Ainda segundo os 

autores, a inovação pode aumentar a competitividade, mas exigirá um conjunto de 
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habilidades e de conhecimentos gerenciais diferentes daqueles comumente 

utilizados em gestão comercial tradicional. 

Na busca de um conceito mais abrangente e padronizado e tendo como um 

de seus objetivos orientar e padronizar conceitos, metodologias e construção de 

estatísticas e indicados de pesquisa e desenvolvimento, o Manual de Oslo (OCDE, 

1997, p.55) traz como definição de inovação:  

 

(...) uma inovação é a implementação de um produto (bem ou 
serviço) novo  Ou significativamente melhorado, ou um 
processo, ou um novo método de marketing, ou um novo 
método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas. 

 

A inovação nas empresas refere-se a mudanças planejadas nas suas 

atividades, com o intuito de melhorar seu desempenho e que, ainda segundo o 

Manual de Oslo seriam caracterizados pelos seguintes aspectos: (a) está associada 

à incerteza sobre os resultados das atividades inovadoras; (b) envolve investimento; 

(c) é o substrato dos transbordamentos de conhecimentos ou do uso da inovação 

original; (d) requer a utilização de conhecimento novo ou um novo uso ou 

combinação para o conhecimento existente; (e) visa a melhorar o desempenho da 

empresa com o ganho de uma vantagem competitiva (ou simplesmente a 

manutenção da competitividade).  

Sobre esta vantagem competitiva Tigre (2006) acrescenta que a inovação é 

uma arma competitiva que permite ao empreendedor produzir de forma mais 

eficiente reduzindo a dependência sobre a mão de obra e eliminando concorrentes. 

A origem da grande maioria das inovações vem das necessidades de mercado e das 

pesquisas básicas científicas e tecnológicas. (FREEMAN, 1997). Ainda segundo o 
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autor se faz importante destacar, dado à incerteza que envolve o processo inovativo, 

as inovações chamadas defensivas, imitadoras e de diferenciação de produto ou 

processo de produção. 

Na visão de Dosi (1988), a inovação refere-se à busca, à descoberta, à 

experimentação, ao desenvolvimento, à imitação e à adoção de novos produtos, 

novos processos de produção e novos sistemas organizacionais. De forma 

recorrente as palavras técnicas ou tecnologias são associadas à inovação, 

importante se faz então do ponto de vista conceitual, distinguir tecnologia de técnica. 

Barbieri (1990, p. 153) define que: 

 
“A tecnologia pode ser entendida como um conjunto de 
conhecimentos de natureza diversa, aplicados à produção de 
bens e serviços. Este conjunto envolve tanto aspectos 
materiais representados pela „maquinaria‟, quanto às 
habilidades para produzi-la e acioná-la, bem como as 
atividades administrativas decorrentes”. 

 
 

Ainda sobre definição de tecnológica aplicada à inovação seja de produtos ou 

processos, a OECD (1997) admite que tal definição, pode em muitos casos não se 

apresentar com clareza uma vez que o sentido da mesma pode variar de país para 

país ou até mesmo entre setores da economia. Reside neste contexto uma outra 

dificuldade que seria determinar o que é novo e o que é aprimorado nas empresas 

do setor de serviços. Respeitadas estas dificuldades e limitações a OECD (1997, 

p.21) define que: 

 
“Uma inovação tecnológica de produto é a 
implantação/comercialização de um produto com 
características de desempenho aprimoradas de modo a 
fornecer objetivamente ao consumidor serviços novos ou 
aprimorados. Uma inovação de processo tecnológico é a 
implantação/adoção de métodos de produção novos ou 
significativamente aprimorados”. 
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Inovação técnica ou tecnologia são associados recorrentemente à palavra 

invenção e muita das vezes tem seus sentidos confundidos ou equiparados. 

Importante se faz abordar a diferença entre inovação e invenção. A inovação 

consiste na aplicação prática de uma invenção e, portanto, só pode ser entendida 

como tal quando o produto inventado passa a ser comercializado no mercado ou o 

processo efetivamente aplicado na produção ou em outro setor da organização. 

Inovar é mais do que simplesmente ter uma boa ideia. Embora a inovação seja 

comumente confundida com a invenção, esta última compreende apenas o primeiro 

estágio do longo processo de transformar uma boa ideia em algo que realmente 

possa ser comercializado e usado por todos (TIDD et al., 2001).  

Segundo Schumpeter (1961, p. 122) enquanto não forem postas em prática, 

as invenções são economicamente irrelevantes. Para ele, obter sucesso na 

inovação de um invento “é obra totalmente diversa de inventá-lo”, pois exige 

aptidões completamente diferentes. 

 
 

2.1.1 Tipos de Inovação 

 

Apesar da forma mais usual de classificar a inovação em produtos, serviços e 

processos seja a incremental e radical, esta tipificação vem ganhando outros 

contornos nos últimos anos e estes conceitos vem sendo ampliados. Tidd et al. 

(2001), apresentam além dos acima citados os tipos inovação intangível e inovação 

na arquitetura e nos componentes. Por inovação incremental entendem-se as 

melhorias e aperfeiçoamentos tecnológicos aplicados a produtos ou a processos já 

existentes. No que tange aos produtos, foco de interesse desse estudo, essas 
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melhorias podem ser feitas no “design”, na qualidade ou corresponder ao 

aperfeiçoamento substancial no seu desempenho por meio da utilização de matérias 

primas ou componentes de maior rendimento. Essa definição exclui as mudanças 

puramente estéticas ou de estilo, bem como a comercialização de produtos novos 

integralmente desenvolvidos ou produzidos por outra empresa (TIGRE, 2006). Ao 

contrário da inovação incremental, para o autor a inovação radical geralmente deriva 

de atividades de P&D e ocorre de forma descontínua em relação ao tempo e aos 

setores da economia. Dessa forma, a inovação radical pode ser assim considerada 

quando a mudança na tecnologia rompe as trajetórias existentes e os limites da 

inovação incremental. 

 Diferente da inovação incremental, a forma radical de inovação implica o 

desenvolvimento de algo realmente novo, ou seja, de produtos cujas características 

tecnológicas ou usos pretendidos diferem daqueles dos produtos anteriormente 

produzidos (OECD, 1997).  

 Como mencionado em capitulo anterior, na busca de um conceito mais 

abrangente e padronizado e tendo como um de seus objetivos orientar e padronizar 

conceitos, metodologias e construção de estatísticas e indicados de pesquisa e 

desenvolvimento OCDE (2005, p.55) traz como definição mais usada atualmente 

para os tipos de inovação:  

 Inovação de produto: é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas características ou uso 

previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações 

técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso 

ou outras características funcionais (op. cit., p. 57). A inovação em serviços é 
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organizada de forma menos formal, possui natureza mais incremental e é 

menos tecnológica; 

 Inovação de processo: é a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças 

significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares (op. cit., p. 58); 

 Inovação de marketing: é a implementação de um novo método de marketing 

com mudanças significativas na concepção do produto ou em sua 

embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação 

de preços (op. cit., p. 59); 

 Inovação organizacional: é a implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização de seu 

local de trabalho ou em suas relações externas (op. cit., p. 61). 

Diversos autores corroboram e complementam os conceitos acima 

apresentados. Mesmo podendo assumir diferentes formas para Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008) a inovação pode ser resumida em quatro tipos ou categorias diferentes 

chamadas por ele de “4 Ps”: produtos, processos, posição (mudança no contexto em 

que os produtos e serviços são introduzidos)  e paradigma. 

Os autores complementam que mesmo as definições sobre inovação variando 

todas enfatizam a necessidade de complementar os aspectos do desenvolvimento e 

da exploração de um novo conhecimento e não apenas sua criação. Muitas vezes, 

pode haver dificuldade em diferenciar esses tipos de inovação, pelo fato de poderem 

ser parecidas em alguns casos e se aplicarem a mais de um tipo ao mesmo tempo. 

(TIDD, BESSANT e PAVIT, 2008)  
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As inovações organizacionais na visão de Tigre (2006) são que ocorrem no 

sistema gerencial das empresas, na forma de articulação entre as diferentes áreas 

na empresa, na especialização de funcionários, no relacionamento com clientes e 

fornecedores e nas múltiplas técnicas de organização de processos de negócios. 

Além de aspectos conceituais sobre inovação de produto e de processo alguns 

autores apresentam outras abordagens como a inovação no marketing 

(diferenciação, promoção, distribuição, mercado) e a inovação da gestão 

(planejamento, organização, liderança e controle). Gouveia (2005) traz essa 

abordagem e ainda conclui em seu estudo que, as inovações incrementais são 

puxadas pelo mercado, e as radicais oriundas da pesquisa científica, destacando a 

difusão da inovação como fator principal de sua criação. A OCDE (1997) traz uma 

abordagem sobre as tecnologias de produto e de processo (TPP) que compreende a 

implementação de produtos e de processos tecnologicamente novos e a realização 

de melhoramentos tecnológicos significativos em produtos e processos que pode 

ocorrer com a introdução efetiva no mercado por meio das inovações de produtos ou 

aplicada a um processo de produção por meio das inovações de processos.  

A inovação pode também ocorrer em um produto já existente ou ainda em 

uma maneira melhor de comercializar, distribuir ou apoiar um produto ou serviço e 

propõem a seguinte categorização: (i) Inovação de produto: que resulta em produto 

novo ou melhorado; (ii) Inovação de processo: quando os processos de produção 

são alterados de forma que reduza os custos ou melhore a qualidade de um produto 

existente, ou quando são especificamente desenvolvidos novos processos para 

produzir um produto novo ou melhorado; e a (iii) Inovação de serviço: quando são 
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desenvolvidos novos modos de prestação de serviços.(MATTOS e GUIMARÃES, 

2005).  

2.1.2 O processo e difusão da inovação 

 

 

Predomina na literatura dois diferentes grupos de modelo de processo de 

inovação. O primeiro grupo representado por modelos lineares de fluxo sequencial e 

um segundo grupo representado por modelos mais complexos e não lineares. A 

inovação, do ponto de vista de seu processo, tem evoluído nos últimos tempos de 

uma abordagem estritamente sequencial para uma mais interativa.  

O primeiro grupo é representado por modelos lineares muito comuns nos 

anos 60 e que apresentam comumente um fluxo sequencial que é iniciado na 

pesquisa originada nas áreas de P&D das organizações, nos laboratórios científicos, 

passando pela fase de desenvolvimento tecnológico do produto/processo; pela 

produção e por fim tornando-se disponível para o mercado consumidor. Este modelo 

está alinhado à proposta de Schumpeter (1961) que classifica o processo de 

inovação em três fases compreendidas pela invenção, inovação e difusão que é 

quando o produto chega o mercado.  

A integração de várias funções da empresa e de atores externos é inerente á 

inovação tecnológica e está fundamentalmente alicerçado por atividades realizadas 

na empresa pública ou privada, baseado em esforços de P&D, contratação de mão 

de obra qualificada, aquisição/licenciamento de tecnologias, investimento produtivo e 

ações de marketing até a chegada do produto ou serviço ao mercado. (VILHA, 2010) 

Este fluxo pode ser observado na figura 2. 
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Figura 2 - Processo linear de inovação tecnológica 

 

   Fonte: Vilha (2010) 
 

Para Tidd et. al.(2001) nestes modelos sequenciais a inovação é um processo 

que se inicia ou pela pressão tecnológica – „empurrada‟ pela tecnologia para o 

mercado - ou „puxada‟ por clientes (mercado) e desenvolvida a posteriori. Ainda 

segundo o autor estes modelos apresentam uma visão limitada do processo de 

inovação uma vez que na prática, a inovação constitui um processo de paridade e 

ajuste em que ora domina a forma puxada ora a empurrada, requerendo, portanto, a 

inovação bem sucedida, uma interação entre as duas formas. 

No segundo grupo os modelos de processo de inovação são complexos e não 

lineares e apresentam uma visão mais interativa deste processo inserindo o 

conhecimento como elemento dinâmico e intercorrente em todas as fases. Nesse 

grupo, pode se destacar o modelo proposto por Kline e Rosenberg (1986), também 

conhecido como “Modelo das Ligações em Cadeia” ilustrado na figura 3  
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Figura 3: Modelo das ligações em cadeia de Kline e Rosenberg 

 

 

Na figura acima pode se observar que, diferente do modelo linear, os modelos 

complexos tem a pesquisa como uma atividade interna com grande variedade de 

funções e que pode se relacionar com qualquer estágio da inovação sendo, 

portanto, coadjuvante e não uma pré-condição da inovação. Rothwell (1992) 

corrobora afirmando que ao contrario do que se observa nos modelos sequenciais 

de fluxo continuo, os modelos em cadeia apresentam características cíclicas onde o 

conhecimento é capaz de gerar influência sob todas as diferentes fases do 

processo, proporcionando uma dinâmica de realimentação. Neste contexto o autos 

divide a evolução dos modelos da inovação em cinco gerações: 

Primeira - Modelo linear „empurrado‟ pela tecnologia; 

Segunda - Modelo linear „puxado‟ pelo mercado; 

Terceira - Modelo acoplado, reconhecendo a interação entre diferentes 

elementos e a realimentação entre eles; 
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Quarta - Modelo paralelo, integra a inovação interna à empresa com a inovação 

em parceria com clientes e fornecedores, colocando ênfase nas ligações de 

alianças; 

Quinta - Integração sistêmica, forte atuação em rede, respostas flexíveis e 

personalizadas, inovação contínua. 

 
 O autor destaca ainda a importância, nessa abordagem, o papel das 

interações no processo de inovação a partir da terceira geração. Ainda sobre as 

abordagens acima, Tidd et. al. (2001) complementa observando que, na quinta 

geração inovação é compreendida como um processo com uma multiplicidade de 

atores que implica elevados níveis de integração tanto no nível intraorganizacional 

como Inter organizacional. Um papel determinante deve se atribuir à tecnologia da 

informação (T.I) e da internet nesse processo de interação acima citado bem como 

os desafios que este novo meio de comunicação pode impor ao processo de 

inovação (TIDD et al., 2001). Ainda sobre a abordagem de Rothwell (1992), alguns 

autores (LASTRES e CASSIOLATO, 2005; TIDD et al, 2001; TIGRE, 2006) 

defendem que qualquer tentativa de promover a inovação em uma organização 

passa pela necessidade de fomentar a interação entre as pessoas e gerir o 

conhecimento e aprendizagem na empresa. 

Para Tigre (2006) os processos de inovação, abordados anteriormente, e a 

difusão da inovação não podem ser tratados separadamente, em muitas 

circunstancias a difusão contribui para o processo de inovação ao revelar possíveis 

necessidades de correções ou soluções técnicas na trajetória de produto ou serviço. 

O autor complementa que o modelo de difusão tecnológica apresenta quatro fases 
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distintas: (i) introdução do novo produto, serviço ou processo, em que um número 

pequeno de empresas adota a tecnologia, (ii) fase de crescimento quando  à medida 

que o inovador pioneiro tem sucesso e ocorre uma melhoria progressiva da 

tecnologia, (iii)  fase de maturação quando as vendas começas a se estabilizar e as 

inovações incrementais são menos frequentes ou menos impactantes e (iv) a fase 

de declínio quando alguns usuários deixam de usar a tecnologia em função do 

surgimento de outras inovações. A figura 4 demonstra estas quatro fases. 

Figura 4 - Curva de difusão tecnológica 

 

Fonte: Tigre (2014) 

 

 A dinâmica da difusão pode ser entendida como trajetória de adoção de uma 

tecnologia no mercado, com foco nas características da tecnologia e nos demais 

elementos que condicionam seu ritmo e direção” (TIGRE, 2006). Para o autor a 

difusão não ocorre de maneira constante e uniforme no Espaço e no tempo uma vez 

que os diferentes atores envolvidos, agentes econômicos, países ou regiões 

distintos buscam e selecionam tecnologias influenciados por demandas e/ou fatores 
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condicionantes diferentes. Ainda para este autor o ritmo ou a velocidade da difusão 

tecnológica tem certa previsibilidade a partir de modelos analíticos que descrevem o 

padrão evolutivo das tecnologias existentes e sua substituição por novas, tanto em 

produtos quanto em processos como se pode observar na figura 5.  

 
Figura 5 - Ritmo ou velocidade de difusão 

 

Fonte: Tigre (2014) 

Fatores condicionantes da difusão tecnológica podem afetar positiva (quando 

age estimulando) e negativamente (quando impõe restrições) a difusão da inovação. 

O autor apresenta três fatores condicionantes da difusão tecnológica: (i) fatores 

técnicos, (ii) econômicos e (iii) institucionais. Na tabela (1) estes fatores são melhor 

caracterizados: 

 
Tabela 1 - Fatores condicionantes da difusão tecnológica 
 

Fatores Natureza do condicionantes 

Técnicos  Grau em que uma inovação é percebida como difícil de ser entendida ou usada. 

Econômicos Custos de aquisição e implantação da nova tecnologia, assim como das 
expectativas de retorno do investimento. 

Institucionais 1. Disponibilidade de financiamentos e incentivos fiscais para a inovação; 2. Clima 
favorável ao investimento no país; 3. Acordos internacionais de comércio de 
investimento; 4. Sistema de propriedade intelectual; 5. Existência de capital humano 
e instituições de apoio. 

Fonte: Tigre (2014) 
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2.1.3 Capacidades e competências das empresas inovadoras.  

 

No contexto da difusão da inovação e da importância das organizações neste 

processo se torna relevante abordar as capacidades e competências das empresa 

inovadoras. Para a OCDE (1997) apresentam características que podem ser 

agrupadas em duas principais categorias de competências:  

 

competências estratégicas: visão de longo prazo, capacidade de identificar e, até, 

antecipar tendências de mercado, disponibilidade e capacidade de coligir, processar 

e assimilar informações tecnológicas e econômicas; 

competências organizacionais: disposição para o risco e capacidade de gerenciá-

lo, cooperação interna entre os vários departamentos operacionais e cooperação 

externa com consultorias, pesquisas de público, clientes e fornecedores, 

envolvimento de toda a empresa no processo de mudança e investimento em 

recursos humanos.  

Tidd et al. (2001) corroboram e acrescentam que dentre uma série de capacidades 

fundamentais para as empresas que buscam a inovação, a capacidade   de 

aprendizagem e a capacidade de efetuar a transferência de tecnologia, 

estabelecendo ligações entre diferentes fontes externas e pontos internos da 

organização devem ser incluídas. Nesse conjunto, os autores ainda destacam as 

seguintes capacidades: 

buscar o ambiente propício e pistas de caráter técnico e econômico capazes 

de despertar o processo de mudança; 



22 
 

assegurar um bom entrosamento entre a estratégia global do negócio e a mudança 

proposta, ou seja, de não promover a inovação por modismo ou por reflexo 

condicionado às ações de um concorrente; 

reconhecer as limitações de base tecnológica da empresa e a capacidade de 

procurar externamente os recursos de conhecimento, informação, equipamentos e 

outros que se fizerem necessários; 

desenvolver internamente alguma tecnologia, via P&D ou, por exemplo, grupos 

internos de engenharia; 

selecionar e explorar a resposta mais adequada às exigências ambientais que 

melhor servem a estratégia e os recursos internos; 

gerir e desenvolver projetos mantendo o seu monitoramento e controle visando 

novos produtos ou processos ; 

implementar a inovação, gerindo desde a sua idéia inicial até o seu lançamento 

final no mercado externo, no caso de um produto ou serviço novo, ou dentro da 

organização, no caso de um processo. 

gerar conhecimento - aprendizagem , ou seja, captar conhecimento relevante 

resultante das experiências, refletindo sobre todas as fases de desenvolvimento da 

inovação, revendo as experiências de sucesso e fracasso de forma a identificar 

pontos de melhoria e, assim, aprender a gerir melhor todo o processo de inovação. 

Mesmo se referindo às organizações de maneira mais ampla e genérica as 

classificações apresentadas, tanto pela OECD (1997) quanto por Tidd et al. (2001), 

deixam claro a importância de forma geral, das competências individuais dos 

líderes/dirigentes das empresas que, em última análise, imprimem suas 

características e qualidades às organizações que conduzem. 
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Neste sentido, com foco no individuo pode-se constatar que as capacidades e 

competência da empresa inovadora acima mencionadas guardam forte semelhança 

com as capacidades empreendedoras abordadas no capitulo 2.1.5 deste trabalho o 

que, portanto, deixa clara a estreita relação entre a inovação nas organizações e o 

perfil dos seus dirigentes empreendedores, especialmente no que se refere à 

capacidade de aprendizagem, à disposição para a interação intra e 

interorganizacional com diversos agentes e a geração de conhecimento 

organizacional. 

2.1.4 Inovação e perfil empreendedor 

 
Faz necessário, no contexto do presente trabalho, abordar a figura do 

empreendedor. Dentre as habilidades e competências necessárias a um 

empreendedor, a inovação e a capacidade de assumir riscos aparecem na 

abordagem de uma série de autores (BIRLEY E MUZYKA, 2001; DOLABELA, 1999; 

DORNELAS, 2005; DRUCKER, 1987; MINTZBERG et al, 2000).  Para Drucker 

(1987) a inovação é o instrumento específico dos empreendedores, com o qual 

exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio ou serviço diferente 

já para Filion (1999) o empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela 

capacidade de estabelecer e atingir objetivos e que mantém um alto nível de 

conscientização do ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de 

negócios. O autor complementa que geralmente os empreendedores atuam em 

relação à mudança sob duas óticas, (i) quando ocorrem mudanças no ambiente e o 

empreendedor detecta uma oportunidade; (ii) quando ele percebe uma oportunidade 

através da inovação, provocando, assim, uma mudança. Ter e ver nas pessoas suas 

maiores fontes de aprendizagem é uma característica do empreendedor na visão de 
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Dolabela (1999), pois ele não se limita ao aprendizado das fontes convencionais 

como literatura e cursos mas também na assimilação da experiência de terceiros. 

Outra característica do empreendedor é ser em sua essência um visionário, aquele 

que faz as coisas acontecerem, pois se antecipa aos fatos pela capacidade de 

possuir uma visão futura da organização (DORNELAS,2005). Ainda segundo o autor 

o empreendedor possui uma motivação singular, é apaixonado pelo que faz e 

confunde seu trabalho com prazer, pois, ao definir seu empreendimento, ele o faz 

levando em conta seus sonhos, desejos, preferências e estilo de vida. 

Este contexto do empreendedor ser um visionário é foi também abordado por 

Mintzberg et al (2000) como um atributo do empreendedor. Estes autores destacam 

ainda como premissas da visão empreendedora na formação da estratégia que: 



Na mente do líder, a estratégia existe como perspectiva baseada em um senso de 

direção a longo prazo e uma visão de futuro da organização. 

O processo de formação da estratégia é, na maioria das vezes, quase inconsciente 

e está atrelado à experiência e à intuição do líder, quer quando ele a concebe quer 

quando ele a adota de outros, interiorizando-a em seu próprio comportamento. 

O líder promove a sua visão de forma decida ou obsessiva, mantendo 

pessoalmente o controle da sua implementação, com o propósito de mantê-lo capaz 

de reformular aspectos específicos quando necessário. 

A estratégia empreendedora tende a ser maleável, podendo, na visão global, 

seguir um plano específico ou possuir um caráter emergente no decorrer do seu 

desdobramento. 
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A organização empreendedora é, tal como seu líder, maleável, possuidora uma 

estrutura simples, sensível às diretrizes do líder, que possui uma ampla liberdade de 

manobra. 

A estratégia empreendedora tende a seguir uma linha que a torna protegida contra 

as forças da concorrência direta. 

 
 Sob o enfoque dos traços de personalidade algumas características podem 

ser atribuídas ao empreendedor como: senso de oportunidade; dominância; 

agressividade e energia para realizar; autoconfiança; otimismo; dinamismo; 

independência; persistência; flexibilidade e resistência a frustrações; criatividade; 

propensão ao risco; liderança carismática; habilidade de equilibrar sonho e 

realização; e habilidade de relacionamento (BERNARDI, 2003). Corroborando com o 

autor Dolabela (2005) ainda inclui no rol das características do empreendedor: 



A presença de um modelo, ou seja, uma pessoa que o influencia. 



Iniciativa. 



Autonomia. 



Necessidade de realização. 



Trabalha sozinho, ou seja, o processo visionário é individual. 



Perseverança e tenacidade para vencer obstáculos. 

Aprende com os próprios erros. 



É capaz de se dedicar intensamente ao trabalho, sem medir esforços para 
alcançar resultados. 



Sabe fixar metas e alcançá-las, luta contra padrões impostos, diferencia-se. 



Tem a capacidade de descobrir nichos. 



Forte intuição, o que importa não é o que sabe, mas o que faz. 



26 
 



Crê no que faz. 



Cria situações para obter “feedback” sobre seu comportamento e sabe utilizar tais 
informações para seu aprimoramento. 



Sabe buscar, utilizar e controlar recursos. 



É um sonhador realista. 
 

Cria um sistema próprio de relações com empregados, é um líder que dá liberdade 
a todos, mas consegue transformar o conjunto em algo harmônico, seguindo um 
objetivo. 



É orientado para resultados, para o futuro, para o longo prazo. 



Aceita o dinheiro como uma das medidas do seu desempenho. 



Tece redes de relações (contatos, amizades) moderadas, mas as utiliza 
intensamente como suporte para alcançar objetivos; considera a rede de relações 
internas, com os sócios e colaboradores, mais importante que a externas. 



Conhece muito bem o ramo em que atua. 



Cultiva a imaginação e aprende a definir visões. 



Traduz seus pensamentos em ações. 
 

Sob o ponto de vista da motivação que leva o empreendedor a empreender 

Bernardi (2003) destaca: (i) a necessidade de realização, (ii) a implementação de 

ideias, (iii) o desejo de independência, (iv) a fuga da rotina profissional, maiores 

responsabilidades e riscos, (v) a vontade de provar a capacidade, (vi) a auto-

realização, (vii) a possibilidade de maiores ganhos, (viii) o “status” e (ix) o controle 

da qualidade de vida. 
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Neste contexto, amparado nos autores citados pode-se afirmar que a auto 

realização, subverter rotinas, quebrar paradigmas, aprender com os erros, definir e 

alcançar seus objetivos, vencer obstáculos e tomar decisões assumindo riscos 

moderados que objetivam a inovação são além de características, necessidades do 

empreendedor. 

2.1.5. Empreendedorismo e inovação 

 

Para Dolabela (1999) o ato de inovar é caracterizado pela capacidade 

organizacional que frequentemente relacionada ao empreendedorismo e este é um 

neologismo originado da livre tradução da palavra “entrepreneurship”, usada em 

referencia ao estudo do empreendedor. Ainda para o autor a relação entre o 

empreendedorismo com a inovação é muito estreita e ligada à aprendizagem e o 

conhecimento nas organizações, sendo a expressão empreendedor, por sua vez, 

utilizado, principalmente, “para designar as atividades de quem se dedica à geração 

de riquezas, seja na transformação de conhecimento em bens e serviços, na 

geração do próprio conhecimento ou na inovação em áreas como marketing, 

produção, organização etc.  

Para Degen (1989, p. 10), “ser empreendedor significa ter, acima de tudo, a 

necessidade de realizar coisas novas, pôr em prática ideias próprias, características 

de personalidade e comportamento que nem sempre é fácil de se encontrar”.  

O autor ainda ratifica que os empreendedores são definidos como indivíduos 

que criam uma empresa, qualquer que seja ela; ou pessoas que compram uma 

empresa e introduzem inovações, assumindo riscos, seja na forma de administrar, 

vender, fabricar, distribuir ou de fazer propaganda dos seus produtos e/ou serviços, 
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agregando novos valores; ou ainda, gerando inovações em uma organização, 

provocando o surgimento de valores adicionais no que produzem. Dolabela (1999) 

conclui que não existe um padrão definido que garanta que a partir de certas 

circunstâncias haverá um empreendedor. Para o autor, o empreendedorismo trata-

se de um fenômeno cultural, sendo fruto de hábitos, práticas e valores das pessoas. 

 Corroborando Abreu e Campos (2016) reforçam que “o empreendedorismo é 

um fenômeno socioeconômico global que está em crescente evidência em nossas 

vidas. Governos, universidades, empresas e indivíduos estão ávidos por 

compreender melhor este fenômeno e o numero de oportunidades ligadas a ele”. Os 

autores complementam eu “o elo preciso que conecta este número crescente de 

oportunidades à enorme capacidade de  execução dos empreendedores é a 

inovação, que transforma realidades, expandindo nossa percepção sobre o mundo 

que nos rodeia”. Estas transformações tem se tornado necessárias em um ambiente 

de problemas e limitado em recursos que exige empreendedores, preparados para 

lidar com os desafios técnicos, sociais e éticos que surgem nos novos 

empreendimentos.  

 Os autores finalizam afirmando que é neste contexto “que as aceleradoras de 

Startups, no papel de verdadeiros centros de empreendedorismo, têm se destacado 

na criação e na formação de uma nova geração de empreendedores no Brasil”. 

 

2.2 ACELERADORAS 

A relutância dos investidores de risco (Venture Capital) em investir em novos 

negócios após o boom das empresas chamadas “ponto com” no final da década de 

1990 e início dos anos 2000 fez surgir os investidores anjo. No entanto estes 
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investidores são indivíduos que tendem a investir quantidades muito menores em 

comparação com as empresas de capital de risco. Como resultado do menor 

investimento e potencial de capitais, muitos novos empreendimentos ficaram sem 

dinheiro suficiente para lançar os seus negócios (Mitchell, 2010). Esta lacuna 

estimulou o surgimento de uma nova geração de empresas de investimento que 

passaram a ser chamadas de aceleradores de negócios. 

Nos anos 1980 e no final dos anos 1990, incubadoras e aceleradoras eram 

comumente conhecidas como laboratórios de pesquisa em vez de empresas de 

capital semente ou de financiamento para empresários (O'Connell, 2011).  No 

entanto, no início de 2000 um novo tipo de aceleradora foi fundada e liderada por 

experientes empresários, bem sucedidos que orientaram empreendimentos 

nascentes com a intenção de reduzir as elevadas taxas de insucesso (O'Connell, 

2011). 

Como apresentado no quadro 2 as Aceleradoras diferem do modelo de 

incubação por oferecerem (i) um processo de inscrição aberto e altamente 

competitivo, (ii) fazem aportes financeiros em geral em troca de participação no 

negócio, (iii) focam na equipe ao invés dos fundadores individuais, (iv) tem prazos de 

participação nos programas mais cursos que nas incubadoras, (v) dedicam intensas 

atividades de mentoria e networking e, (vi) operam com grupos de startups . 

(MILLER; BOUND, 2011).  
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Quadro 2 – Principais diferenças entre incubadoras e aceleradoras no Brasil. 
 

 
        Fonte: (RIBEIRO, A.T..V.B. et. al. 2014)  

 

Aceleradoras são compostas por grupos de pessoas, no geral experientes 

empresários, que prestam serviços, Espaços físicos, orientação, mentorias, redes de 

contato, serviços de gestão, conhecimento e expertise para empresas nascentes, de 

forma a dar suporte e ajudá-las a ter sucesso nas primeiras fases do negócio, onde 

os riscos são maiores. (Fishback, Gulbranson, Litan, Mitchell, & Porzig, 2007). 

Na pratica as aceleradoras surgiram com o intuito de criar um sistema ou 

ambiente ideal para o desenvolvimento, crescimento e inserção de startups no 

mercado. As aceleradoras se propõem a contribuir com a construção da equipe 

preparando-a para lidar com riscos e incertezas, refino da ideia do produto ou 

serviço, orientação do negócio e prototipagem. Aceleradoras fornecem intensiva 

formação comparável a aulas de empreendedorismo no nível colegial (Fishback et 

al., 2007).  

As características gerais de um programa de aceleração segundo Miller e Bound 

(2011) são:  

1) Um processo de aplicação aberta, mas altamente competitivo; 
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2) Prestação de investimento semente, geralmente em troca de participação 

acionária;  

3) Um foco em pequenas equipes e não indivíduos;  

4) Apoio por tempo limitado compreendendo os eventos programados e orientação 

intensiva e;  

5) Startups recebendo apoio em lotes de acordo com suas "classes". 

Para os processos de aceleração os competidores são selecionados em 

grupo de candidatos qualificados liderados por equipes de start-up com ideias de 

produtos e serviços viáveis e escaláveis Algumas das mais conhecidas e bem 

sucedidas aceleradoras reconhecidas internacionalmente são a Foundry, Inc., 

TechStars, Y-Combinator, Accelerator Corporation, todas nos EUA e a YEurope, 

localizada ne Espanha (Fishback et al., 2007). No Brasil, de acordo com a Startup 

Brasil (2014) as principais aceleradoras são: 21212, AceleraCimatec, AceleraTech.  

Desde o surgimento dos programas de aceleração passou-se a observar que 

cada vez mais startups estão se candidatando a programas de aceleração na 

expectativa de conseguirem recursos e apoio o lançamento e crescimento de seus 

empreendimentos. Em contra ponto a um desejável ambiente estável desejado por 

várias empresas, as aceleradoras visualizam um ambiente econômico incerto de 

hoje como um excelente momento para investir em inovação, especialmente de 

tecnologia, porque os custos estão diminuindo e plataformas de desenvolvimento 

abertas são mais robustos. (MITCHELL, 2010) 

Muitas destas startups que buscam as aceleradoras tem características de 

serem negócios digitais ou e-commerce que abrangem uma vasta gama de 

atividades, incluindo transações comerciais entre empresas e consumidores para 
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compra e venda de produtos e serviços, através da Internet e outras redes de 

comunicação (FAGUNDES, 2004).  

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto M. Sense Inteligência de 

Mercado (2011) publicada na revista PEGN, que traçou o perfil dos empreendedores 

digitais brasileiros, ter acesso a recursos financeiros para abrir e manter o negocio é 

a maior preocupação desses empreendedores, 44% dos entrevistados consideram 

essa a maior dificuldade para empreender.  

Mesmo ficando evidenciado a importância e franco crescimento das 

aceleradoras de negócios bem como as grandes cifras movimentadas por elas em 

startups para Cohen e Hochberg (2014) a eficácia destes programas de aceleração 

ainda não está muito clara. Ainda segunda a autora, como já mencionado 

anteriormente neste trabalho, poucas pesquisas tem explorado os resultados destes 

programas, o que tem sido ou não eficaz. A autora atribui a isso uma possível 

discordância ainda, no entendimento desses programas por parte da mídia, do 

mercado e do próprio meio acadêmico além da heterogeneidade entre estes 

programas podendo apontar para resultados também heterogêneos. 

2.2.1 O processo de aceleração de negócios (serviços oferecidos) 

 

As aceleradoras são um tipo de organização que passaram a ficar 

caracterizadas como aquelas que auxiliam empreendedores a definir e construir 

seus negócios a partir de produtos e serviços em estágios iniciais os provendo de 

um conjunto de informações e suporte que lhes permitam identificar segmentos ou 

mercados mais promissores. Estas informações e suporte se traduzem em espaço 

físico de trabalho, oportunidades de networking (capitalistas de risco, 
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empreendedores experientes), mentores e egressos de turmas do programa de 

aceleração. Os empreendedores que participam destes processos de aceleração, 

cujos prazos de duração são limitados variando de três a doze meses, geralmente 

encerram o processo com um evento de demonstração chamado demo day onde 

estes apresentam suas startups para um grupo de investidores. (COHEN, 2013). 

Para Casemiro et. al. (2014) o processo de aceleração proporcionado pelas 

aceleradoras às startups passa pela disponibilização de espaço físico, mentoria, 

rede de contatos, conhecimento, experiência, principalmente nas fases iniciais do 

negócio onde as incertezas e riscos são maiores. Ainda para o autor, de maneira 

geral, as aceleradoras são compostas por empresários experientes. 

Segundo Miller e Bound (2011) as aceleradoras de forma geral contam com 

investidores que aportam recursos no programa de aceleração destinando parte 

destes para funcionamento do programa e parte em investimento nas startups em 

forma de cotas ou ações na expectativa de lucros futuros. Ainda segundo o autor há 

alguns programas de aceleração que, ao final do processo, optam pela manutenção 

da startup com potencial para torna-las altamente rentáveis e atrativas para futura 

venda no mercado ou para a abertura de capital em bolsa de valores. Neste formato 

surgem as figuras dos investidores anjos que são profissionais com experiência 

empresarial com foco em investir recursos, conhecimento e práticas de gestão em 

empresas no estagio inicial em troca de participação. (MASON, HARRISON, 2010)  

Segundo Arrais (2006), os investidores anjos são pessoas físicas com 

elevado capital financeiro e social que investem parte de seus próprios recursos na 

forma de participação societária nas etapas iniciais das empresas. Também podem 
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ser definidos como indivíduos com alto patrimônio que investem seus recursos 

pessoais em empresas em fase de germinação, não só fornecendo capital, mas 

também dedicando seu tempo através do conhecimento gerencial acerca da área de 

atuação da nova empresa (CHAO; WEI DONG, 2006). 

 Os investidores anjos são responsáveis pela transposição das etapas mais 

árduas em uma startup. No primeiro contato, o empreendimento não é 

autossuficiente e é o anjo quem faz a ponte entre a estruturação inicial e mais tarde, 

a busca por capital de risco formal (FAOITE; HENRY; COGGANS, 2002). Mais de 

dois terços dos investimentos é destinado à primeira etapa dos empreendimentos 

(SOHL, 2003). São também experts na identificação de novas oportunidades para 

investimentos, sempre em empresas em estágio inicial. Estes investidores atraem o 

pequeno empreendedor que busca pelo capital de risco (FURTADO, 2008). São 

heterogêneos e possuem diferentes níveis de familiaridade com o nicho de cada 

investimento, podendo investir em empresas de áreas diferentes de sua expertise 

(MASON; HARRISON, 2002) 

Ainda em relação ao processo de aceleração provido pelos programas, um 

ponto essencial apontado por Miller e Bound (2011) é a disponibilidade de uma 

ampla rede de mentores, para os autores os programas de aceleração tem papel 

importante em identificar e viabilizar o acesso a esses mentores de forma alinhada 

aos projetos das startups.  

Miller e Bound (2011) complementam que, além das mentorias, os fundadores das 

startups se beneficiam da possibilidade de contato com novos e talentosos 

colaboradores ou funcionários por conta da criação de redes de contatos e de 

negócios de alta qualidade. Em suma, além dessas contribuições as aceleradoras 



35 
 

agregam valor às startups participantes de programas de aceleração por meio de 

financiamento ou aporte na fase inicial do negócio, mesmo que pequeno, com 

mentorias intensivas de nível elevado e alinhado aos projetos, com assistência na 

forma de treinamento, infraestrutura básica e networking. (HOFFMAN; 

RADOJEVICH-HALLEY, 2012). O quadro 3 apresenta o processo de aceleração 

com base nos serviços ofertados apontados na literatura acima citada. 

Quadro 3 Processo de Aceleração (serviços oferecidos) 

 
       Fonte: Adaptado de Fernandes (2015) 

 

 Estes serviços, segundo a literatura apresentada são disponibilizados no 

intuito de viabilizar da melhor maneira possível o desenvolvimento dos projetos e 

negócios dos empreendedores e suas startups. 
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2.3 STARTUPS 

 

Como já mencionado na introdução deste trabalho nas ultimas duas décadas 

o numero de startups vem crescendo de maneira acelerada em todo o mundo. A 

expressão startup começa a se difundir no final da década de 1990, com o evento 

das empresas chamadas “ponto com” ocorrido nos Estados Unidos. Este evento se 

inicia com a oferta inicial de ações (ou Initial Public Offering – IPO) da Netscape, 

empresa que viu em apenas cinco meses o valor de suas ações crescerem dez 

vezes. Para Gitahy (2015), o termo startup tem o significado de um grupo de 

pessoas trabalhando com uma ideia diferente que, aparentemente, poderia gerar 

rápidos ganhos financeiros. Startups são consideradas empresas novas de base 

tecnológica, que possuem na inovação tecnológica e disruptiva os fundamentos de 

sua estratégia competitiva.  

Como principais características as startups tem o caráter de organização 

temporária com potencial de rápido crescimento, de atuarem em um ambiente de 

extrema incerteza, em busca de um modelo de negócios que possa tornar-se 

repetível e escalável (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS, 2014; BLANK, 

2013). Seguindo conceituando as startups, para o Sebrae (2012) estas são 

empresas de pequeno porte que criam novos modelos de negócios tendo 

importância de representar e refletir a velocidade das mudanças influenciando na 

construção de novos conhecimentos e no desenvolvimento econômico.  
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“Empresas de pequeno porte, recém-criadas ou ainda em fase de 

constituição, com atividades ligadas à pesquisa e desenvolvimento de ideias 

inovadoras, cujos custos de manutenção sejam baixos e ofereçam a 

possibilidade de rápida e consistente geração de lucros.”. (SEBRAE, 2012) 

 

Em sentido diverso, Blank and Dorf (2012) contrapõe afirmando que há 

algumas diferenças entre uma pequena empresa comum e uma Startup. As 

Startups, para os autores, não são versões menores de grandes empresas e que, 

uma empresa em fase inicial que não tenha como foco a inovação de produtos ou 

serviços e, de certa forma, tendo riscos de incertezas minimizados, não é uma 

Startup. Meira (2013, p. 196) acrescenta que “[...] nem todo novo negócio é uma 

Startup, apesar de toda Startup ser um novo negócio”. 

Para Ries (2012) startups são entidades de pessoas reunidas com o objetivo 

de criar produtos e serviços inovadores sob circunstancias duvidosas. Ainda para o 

autor a criação de um produto inovador abrange a agregação de valor em contato 

com um cliente e o impacto que o mesmo pode gerar, onde a inovação seja um 

diferencial para a organização. O mesmo autor ainda complementa dissertando 

sobre startups e inovação afirmando que as startups são novos problemas nascidos 

com o sucesso da administração, que ainda não possuem um resultado único e 

mensurável, “é um tiro no escuro” (RIES, 2012, p. 25): 

 

"[...] é importante que a palavra inovação seja 
compreendida amplamente. As startups utilizam muitos tipos 
de inovação: descobertas científicas originais, um novo uso 
para uma tecnologia existente, criação de um novo modelo de 
negócios que libera um valor que estava oculto, ou simples 
disponibilização do produto ou serviço num novo local ou para 
um conjunto de cliente anteriormente mal atendidos. Em todos 
os casos, a inovação é o cerne do sucesso da empresa." 
(RIES, 2012, p. 25) 
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Os conceitos sobre startups se fundem e se alinham no sentido de que estas 

são empresas inovadoras, que possuírem baixos custos de manutenção, com 

condições de crescimento acelerado aplicando seu modelo de negócio repetível e 

escalável, ou seja, que permite produção em escala ilimitada com capacidade de 

crescimento acelerado em receita, com a manutenção dos custos ou com o 

crescimento lento resultando na geração de lucro cada vez maior. Rogers (2011) 

complementa destacando que um fator a ser considerado é que as decisões são 

tomadas em um ambiente de incerteza para produtos geralmente recém-criados. 

 Blank (2013) quando em sua obra define startups como organizações 

temporárias em busca de um modelo de negócios repetível e escalável se refere, no 

caso da temporariedade que este negócio deve almejar ser promovida a empresa o 

mais rápido possível encontrando seu modelo de negocio repetível e escalável ou 

perceber logo a insustentabilidade do mesmo e encerrar as atividades minimizando 

eventuais prejuízos financeiros e de tempo. Em uma definição semelhante Ries 

(2012) em sua abordagem da Lean Startup (Startup Enxuta) descreve este tipo de 

empresa como uma nova instituição humana projetada para criar novos produtos e 

serviços sob condições de extrema incerteza. 

 

2.3.1 Startup Brasil 

 

Dentro de um contexto de fomentar o empreendedorismo e inovação o 

Governo Federal criou em março de 2013 juntamente com o Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq) e o TI Maior (Programa Estratégico de Software e Serviços de 



39 
 

TI) o programa Startup Brasil. (STARTUP BRASIL, 2013) O objetivo principal do 

Programa Start-Up Brasil é desenvolver a inovação e o empreendedorismo, com os 

principais sujeitos, ações e projetos a fim de criar um ambiente favorável ao 

desenvolvimento acelerado das micro e pequenas empresas, posicionar e alavancar 

o empreendedorismo brasileiro internacionalmente nos âmbitos econômico, 

tecnológico e social de forma cada vez mais competitiva.   

Ainda segundo a instituição é cada vez mais comum empreendedores 

investirem em startups para começar um negócio. São empresas geralmente da área de 

tecnologia, inovadoras e sem medo de arriscar. Em geral também são comandadas por 

jovens empreendedores com pouco dinheiro e muitos sonhos. Segundo a Associação 

Brasileira de Startups (2014) no  país  existem mais de 10 mil empresas com esse perfil 

e só em 2012, movimentaram quase R$ 2 bilhões.  

Parte considerável destes recursos provem das aceleradoras de negócios que 

segundo a Startup Brasil (2013), tem surge  quando profissionais competentes do 

mercado, investimento financeiro e recurso humano são reunidos para indicar o 

melhor caminho e agilizar o desenvolvimento das startups no mercado. Dessa 

maneira, as aceleradoras canalizam os esforços para cumprir a função de 

proporcionar constante inovação no mercado em que atua, com o intuito de manter 

atualizado o ambiente e desenvolver continuamente uma orientação condizente com 

o contexto de mercado, direcionando e potencializando a evolução das startups. 

(STARTUP BRASIL, 2013) 
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2.3.2 Avaliação de Desempenho de Startups 

Uma vasta literatura sobre desempenho de empresas em termos gerais está 

disponível e aborda varáveis ou indicadores como faturamento, 

lucratividade/rentabilidade, retorno a acionistas, geração de empregos, retorno sobre 

investimentos entre vários outros. (RICHARD et. al. 2009), (CHANDLER;HANKS, 

1993), (STAM; ELFRING, 2008), (LEE; LEE; PENNINGS, 2001) (BRITO; BRITO; 

MORGANTI, 2008), FERREIRA et. al, 2008). 

Várias pesquisas também se ativeram a identificar variáveis que pudessem 

medir desempenho de empresas que passaram por processos de incubação, porém, 

especificamente em relação ao desempenho de startups há um numero mais restrito 

de definições claras sobre que variáveis determinam o bom ou ruim desempenho 

destas empresas em estagio inicial. Neste sentido serão utilizados neste trabalho 

algumas varáveis de desempenho de empresas citadas por alguns autores voltadas 

para empresas incubadas por terem certo alinhamento e similaridades com 

empresas em estágios iniciais que passaram por processos de aceleração.  

Um estudo de Stam e Elfring (2008) se utilizou de medidas subjetivas e 

objetivas para definir variáveis de desempenho. Os autores consideraram como 

variáveis subjetivas, medidas em escala Likert, (1) crescimento das vendas, (2) 

geração de emprego, (3) participação de mercado, (4) lucro liquido, (5) margem de 

lucro liquido, (6) inovação em produtos e serviços, (7) velocidade no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, (8) qualidade de produtos e 

serviços, (9) controle de custos e (10) satisfação dos clientes. Como variável ou 

indicador objetivo os autores se ativeram ao crescimento do volume de vendas. 

(STAM E ELFRING, 2008). 
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Para Hackett e Dilts (2004) variáveis ou indicadores que devem ser 

considerados na avaliação do desempenho de empresas em estágio inicial são o 

aumento do numero de postos de trabalho e no volume de vendas além de variáveis 

relacionadas ao desenvolvimento dos negócios como inovação de produto, 

qualidade de gestão e alianças estratégicas. (HACKETT e DILTS, 2004). Segundo 

Schwartz (2011), estudos em grupos de controle realizados pelo autor corroboram 

que empresas em estágios iniciais (incubadas) tem maiores taxas de crescimento 

em vendas e empregos em comparação a empresas não incubadas.  

Um outro estudo realizado por Dee et. al. (2011) para verificar o sucesso de 

programas de incubação sob a ótica das empresas incubadas apresentou várias 

medidas possíveis tanto quantitativamente como qualitativamente.  

Como medidas quantitativas em relação a desempenho das empresas 

incubadas o estudo revelou:  

 
1. Sobrevivência das empresas 

2. Crescimento das vendas 

3. Crescimento do número de funcionários 

4. Crescimento do lucro 

5. Crescimento da rentabilidade 

6. Crescimento dos financiamentos obtidos 

7. Crescimento do pagamento de impostos 

8. Crescimento de exportações. 

 

Como medidas quantitativas em relação a capacidade de inovação das 

empresas incubadas, o estudo divulgou:  
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1. Número de Cientistas e de engenheiros da empresa 

2. Gastos com pesquisa e desenvolvimento 

3. Número de patentes 

4. Número de copyrights  

5. Número de novos produtos ou serviços lançados por ano. 

 

Ainda segundo os autores, as medidas qualitativas apontadas pelo estudo se 

originaram de declarações dadas pelas próprios empreendedores das empresas 

incubadas afirmando que: 

 

1. Estão sobrevivendo e crescendo com rentabilidade 

2. Estão sobrevivendo e crescendo e estão a caminho da rentabilidade 

3. Estão sobrevivendo mas não crescendo e não são rentáveis ou são apenas 

marginalmente lucrativas 

4. Suas operações foram encerradas ainda na incubação mas as perdas foram 

minimizadas. 

5. Suas operações foram encerradas ainda na incubadora e as perdas foram 

grandes. (DEE et. al., 2011).  

Alguns autores como Blank e Dorf (2012 e Ries (2012) que têm as startups 

como foco de seus trabalhos convergem ao indicar duas formas para se avaliar o 

desempenho destas organizações: o volume das vendas e a quantidade de clientes 

pagantes. Corroborando em relação ao indicador volume de vendas, embora não se 

deva presumir que obter um desempenho financeiro superior seja o principal objetivo 
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da gestão das empresas e da atividade dos investidores essa variável claramente 

representa um aspecto central do desempenho de um negócio (MORGAN, 2012).  

Um indicador de desempenho (ID) foi elaborado por Borges, Filion e Simard 

(2013) com a estrutura de uma equação onde se considera o faturamento da 

empresa (FE), o atingimento do ponto de equilíbrio (Q) e a auto avaliação, onde o 

empreendedor faz do desempenho de sua empresa em relação a seus concorrentes 

(AE). Para se obter o indicador deve-se aplicar a seguinte equação: ID = FE x Q x 

AE. (BORGES : FILION: SlMARD, 2013).  

Em contraponto Damadoran (2009) defende ser difícil se obter dados e medir 

desempenho em especial os das startups uma vez que estas geralmente operam 

com pouca ou nenhuma receita, tem perdas operacionais iniciais, e mesmo aquelas 

que apresentam alguma rentabilidade histórias curtas e dependem de capital privado 

seja poupança própria do empreendedor, investidor anjo, capital de risco ou até 

private equity  em momento mais avançado. Em consequência, muitas das técnicas 

utilizadas para se estimar fluxo de caixa, taxas de crescimento e de retorno ou não 

funcionam ou produzem números irreais e ainda há o fato de que a maioria dessas 

empresas não sobrevive às pressões competitivas do mercado. (DAMODARAN. 

2009). 

As aceleradoras reconhecem que a falta de experiência suficiente e de 

informação sobre o mercado-alvo em que a startup vai atuar são os maiores 

obstáculos que influenciam no desempenho destas. (HOFFMAN; RADOJEVICH-

KELLEY, 2012). Em contraponto, estudo realizado com 175 empresas em estágio 

inicial de vários setores no Canadá concluiu que as principais dificuldades e os 

maiores que afetam o desempenho destas empresas estão relacionados à recursos 
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financeiros (acesso e gestão), e ao mercado (compreensão, avaliação e acesso). 

(BORGES: FILION; SlMARD, 2013).  

Em relatório publicado pela recém-criada Associação Brasileira de 

Aceleradoras de Inovação e Investimentos (ABRAII) apresentando resultado de 

levantamento feito com dados de 2012 a 2014 junto as 15 aceleradoras associadas 

destacou algumas variáveis ou indicadores importantes no desempenho de startups  

(pré e pós aceleração) que participaram de programas de aceleração: o volume de 

vendas (faturamento), tempo de desenvolvimento do produto ou serviço e o ponto de 

equilíbrio financeiro (break-even).  O quadro 1 a seguir apresenta um resumo de 

algumas variáveis que nortearam a analise das startups objeto desta pesquisa 

conforme observadas nas referencias mencionadas nesta seção.  

 

Quadro 1 – Variáveis de desempenho 

 
      Fonte: Elaborado pelo autor 
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 O quadro acima apresentado comtemplam de forma qualitativa os indicadores 

apontados na literatura porém, para melhor alinhamento e contribuição à presente 

pesquisa optou-se em utilizar estudo realizado em 2016 pela ABRAII utilizando 

dados de 2012 a 2014. O resultado do referido estudo apresenta, de forma 

quantitativa, desempenho em alguns indicadores de startups pré e os aceleração 

permitindo assim uma melhor analise e comparação com as startups respondentes 

da presente pesquisa. A tabela 2 apresenta alguns números desse estudo. 

 

Tabela 2 – Dados pesquisa ABRAII 

Dados da pesquisa ABRAII realizada em 2016 com dados entre 2012-2014 sobre números 
envolvendo aceleradoras e startups 

  Sem aceleração 
Com 

aceleração 

Tempo validação do produto/serviço 482 dias 334 dias 

% crescimento no nº de empresas faturando 3% 34,40% 

% crescimento faturamento 4,20% 21,40% 

Break-even point n/d 23,00% 

Empresas aceleradas que participaram do estudo 266 

Numero médio de fundadores por startup 2 

Numero médio de empregos gerados por fundador 2 

Investimentos direto e/ou levandado com apoio de aceleradoras R$ 88,5MM 
Fonte: ABRAII (2016) 

III METODOLOGIA  

3.1  ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Devido às características dessa pesquisa que buscou uma entendimento e 

compreensão um pouco mais profunda e detalhada do desempenho das startups 

que passaram por programas de aceleração de negócios, adota-se a abordagem 

metodológica de natureza qualitativa, na qual se buscará a identificação e 

explicação sistemática de fatos que ocorrem no contexto social, geralmente 
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relacionada a uma multiplicidade de variáveis (GIL, 2007). Ainda sobre a abordagem 

qualitativa segundo Otani e Fialho (2011), a pesquisa qualitativa considera que há 

um vínculo entre o mundo real e o sujeito que não pode ser explicado em números. 

Para estes o entendimento dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicos no método de pesquisa qualitativa. 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

3.2.1 Quanto aos fins 

Quanto aos fins a pesquisa é classificada como descritiva, pois busca 

entender alguns aspectos e analisar informações já existente. Para Gil (2006) a 

pesquisa descritiva tem a preocupação de observar fatos efetuando registros, 

análises, classificação e interpretação sem a interferência do pesquisador. 

3.2.2 Quanto aos meios 

Para desenvolvimento da pesquisa foi adotada a pesquisa de campo. Para 

Vergara (2010), a pesquisa de campo procura identificar de forma empírica, no local 

onde ocorre ou ocorreu um fenômeno, elementos para explicá-lo. Neste tipo de 

pesquisa se inclui instrumentos como o questionário, o formulário, entrevistas, testes 

e observações participantes ou não. 

3.3  ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

Para analisar os fatos do ponto de vista empírico optou-se pelo método 

estudo de caso que, segundo Yin (2010), é uma investigação empírica que procura 

investigar um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida real, de 
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forma especial quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos. Além disso, para esse autor, a descoberta do “como” e do “por 

que” determinam o que se deseja responder em uma pesquisa com esse método.  

3.4 UNIDADES DE ANÁLISE 

 

Uma unidade-caso refere-se a um indivíduo em um contexto definido porém, 

com o passar do tempo o conceito de unidade-caso ganhou outro escopo de forma a 

incluir um grupo de objetos a serem estudados, seja o de uma família, de um 

conjunto de relações, de uma comunidade, de uma nação ou de uma organização. 

(GIL, 2007) 

A pesquisa foi desenvolvida no Núcleo de Aceleração e Valorização da 

Estácio (Espaço NAVE) vinculado à Universidade Estácio de Sá no Rio de Janeiro. 

O Espaço NAVE é foi programa de pré-aceleração que iniciou em  2014 sendo 

100% gratuito e que recebeu Startups, após processo seletivo, para ciclo de quatro 

meses oferecendo capacitação, validações reais, networking e mentorias com 

alguns dos principais empreendedores e especialistas do mercado. O Espaço NAVE 

teve seu primeiro processo seletivo no início de 2015 tendo dez startups 

selecionadas na primeira turma, vinte e três na segunda e em 2016, quatorze na 

terceira turma. Já no mês de novembro de 2015, recebeu nas categorias “Melhor 

Universidade para Empreendedores” e “Melhor Aceleradora” o premio Spark Awards 

2015. O objetivo do presente projeto é trabalhar com algumas destas primeiras 

startups selecionadas.  

O modelo de atuação das aceleradoras, pelo fato deste tipo de organização 

ser relativamente recente, pode variar em seus processos de admissão das startups, 
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de aceleração e metodologias utilizadas porém na maioria das vezes, são norteados 

por serviços de mentorias em diversas áreas. Isto posto, dado ao alto grau de 

subjetividade, particularidades e personalização desses serviços oferecidos cria-se 

uma dificuldade (além de não haver esta intenção) de se promover comparações 

entre elas. Neste contexto é importante reiterar que a presente pesquisa teve por 

objetivo principal identificar, do ponto de vista das startups, quais seriam as 

principais contribuições para os empreendedores em ter participado do processo de 

aceleração da Espaço NAVE- Núcleo de Aceleração e Valorização da Estácio.   

3.5  SELEÇÃO DE SUJEITOS  

 

A amostra foi definida pelo critério de acessibilidade (Gil, 2006), onde o 

pesquisador selecionou as Startups que teve facilidade de acesso, considerando 

que essas startups participaram do programa de aceleração no ano de 2015.  

Utilizando-se de endereços de e-mail disponíveis ´no sitio do Espaço NAVE, 

foram enviados questionários em três tentativas para vinte e sete Startups que 

participaram do processo de aceleração no ano de 2015. Quatro empresas 

responderam o referido questionário. Por envolver dados financeiros, projetos 

protegidos por contratos de confidencialidade entre outras restrições estas quatro 

empresas que participaram as entrevistas serão denominadas doravante de 

empresas ALFA, BETA, GAMA e DELTA e para facilitar a leitura o quadro 4 

apresenta algumas informações.   
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Quadro 4 - Identificação das Startups 

EMPRESA Cidade/Estado: Cargo/função 
Formação dos 

fundadores/sócios 
Data da 

fundação 
Data do ingresso 
no Espaço NAVE 

ALFA Petrópolis RJ Sócio Mestrado abr/12 mar/15 

BETA Rio de Janeiro – RJ Fundador Especialização/MBA nov/14 mar/15 

GAMA Rio de Janeiro – RJ Fundador Graduação jan/15 mar/15 

DELTA Rio de Janeiro – RJ Fundador Graduação out/14 ago/15 

Fonte: Elaborado pelo autor 

3.6 TÉCNICAS DE COLETA DE EVIDÊNCIAS 

 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, Yin (2010), destaca que esta 

decisão exerce grande impacto na qualidade da pesquisa e apresenta seis fontes de 

evidências de informações que podem ser utilizadas em um estudo de casos: 

documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos. 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, optou-se pelas seguintes fontes de 

evidências:  

(1) Análise de Documentos: projetos, contratos, relatórios parciais e finais, e 

eventuais parcerias com outras instituições que atuam como atores importantes 

nesse ambiente.   

(2) Registros em Arquivos: editais, atas de reuniões, diretrizes, políticas e 

estratégias da instituições aceleradora.   

(3) Os dados primários foram coletados por meio de aplicação de questionário 

semiestruturados com os gestores ou fundadores das startups 
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(4) Entrevistas: baseada em roteiro complementar após utilização de roteiro 

de entrevista para maior aprofundamento nas informações junto aos fundadores ou 

gestores das startups aceleradas e equipe de trabalho do Espaço NAVE.  

3.7  TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

 

Os resultados das entrevistas foram analisados e os dados coletados nas 

respostas fechadas, foram organizados em planilhas, gráficos e demais recursos do 

Excel, que apoiará a construção de tabelas e a consolidação dos resultados.  

Nesta etapa os dados tabulados e organizados foram interpretados e 

analisados, tabelas analíticas foram construídas, comparação intra e entre os casos 

foram realizadas, além da comparação com a literatura revisada. A análise de dados 

é o processo no qual se explica o tratamento dos dados em estudo, justificando 

porque determinada técnica escolhida foi adequada para a pesquisa (VERGARA, 

2010).  

Para alinhar à abordagem qualitativa, optou-se como tratamento das 

evidências a análise de conteúdo que segundo Severino (2008) busca-se entender o 

significado manifesto ou oculto nas comunicações obtidas por meio de discurso, que 

podem ser dados por diferentes formas. Para Bardin (2009, p. 44-45), a análise de 

conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações [...] que consiste 

na sistematização e objetivação do conteúdo das mensagens [...] procurando 

conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça”.  

Desta forma, os dados obtidos através do questionário foram analisados 

conforme a técnica de análise de conteúdo, visando “... explicar e sistematizar o 

conteúdo da mensagem e o significado desse conteúdo, por meio de deduções 
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lógicas e justificadas, tendo como referência sua origem (quem emitiu) e o contexto 

da mensagem ou os efeitos dessa” (OLIVEIRA et al, 2013, p. 03).  Segundo 

Mozzato; Grzybovski, 2011) esta tem sido uma técnica comumente usada em 

pesquisas qualitativas no campo da administração, e em outras áreas das ciências 

sociais. Para a realização da análise de conteúdo o presente projeto buscará elencar 

as etapas da técnica proposta por Bardin (2009) sendo elas: 1) pré-análise, 2) 

exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferências e interpretações. 

A pré análise incide na organização dos materiais a serem analisados com o 

objetivo de torná-los operacionais e sistematizados (BARDIN, 2009). É a fase de 

organização, é o momento do primeiro contato com os materiais que discorrem 

sobre o assunto a ser pesquisado (FRANCO, 2012). 

3.8  LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

A metodologia escolhida para a pesquisa apresentou algumas dificuldades e 

limitações quanto à coleta e o tratamento dos dados: 

- As preocupações e preconceitos tradicionais em relação à estratégia de estudo de 

caso podem ser: falta de rigor da pesquisa, fornecimento de pouca base para fazer 

generalizações científicas e demora excessiva (YIN, 2010); 

- A limitação da abrangência da pesquisa a somente uma aceleradora, não permitiu 

a generalização das conclusões extraídas do estudo; 

- O levantamento das evidências através do questionário apresentou limitações 

como a disposição do entrevistado em dar as informações necessárias, a 

possibilidade de o entrevistador influenciar o entrevistado, a incompreensão dos 

significados das perguntas levar a uma falsa interpretação, entre outras (YIN, 2005); 
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- Como a análise de conteúdo exige inferência em suas diferentes fases, a 

neutralidade do pesquisador e dos entrevistados também pode ser considerada uma 

limitação. 

IV APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para melhor compreensão este capítulo será divido em três partes: (i) 

caracterização das startups, (ii) apresentação e analise do processo de aceleração e 

(iii) apresentação e analise de variáveis de desempenho das startups. 

A apresentação e analise dos resultados a seguir se originaram da 

contribuição de quatro Startups que passaram pelo processo de aceleração no 

Espaço NAVE no ano de 2015. Por envolver dados financeiros, projetos protegidos 

por contratos de confidencialidade entre outras restrições as referidas empresas 

serão denominadas doravante de empresas ALFA, BETA, GAMA e DELTA.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS STARTUPS 

 

A empresa ALFA desenvolveu uma plataforma que permite pessoas ou 

empresas criarem cursos on-line a distância ou no caso de cursos presenciais, 

inserirem conteúdos no ambiente virtual para complementar o processo de 

aprendizados de alunos destes cursos. O produto/serviço foi desenvolvido 

potencialmente para o mercado nacional. A empresa foi fundada em 2012, ingressou 

no processo de aceleração em março de 2015 para, segundo o sócio respondente 

“aprender sobre diversas áreas do conhecimento” e tinha à época dois sócios e mais 
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de cinco pessoas atuando na empresa. Formação acadêmica do sócio/fundador 

respondente: Mestrado 

A empresa BETA focou em uma plataforma para conectar empresas a 

profissionais criativos de uma forma diferente, intermediando a oportunidade ou 

necessidade das empresas à capacidade de profissionais do mercado em diversas 

áreas valorizando o melhor dos dois ambientes. O serviço foi desenvolvido 

potencialmente para o mercado nacional. Fundada em novembro de 2014 a 

empresa ingressou no processo de aceleração do ESPAÇO NAVE em março de 

2015 com o objetivo, segundo o sócio fundador respondente, de “validar o modelo 

de negócio com mentorias e mercado”. A empresa conta com três sócios fundadores 

e mais de cinco pessoas atuando no negocio. Formação acadêmica do 

sócio/fundador respondente: Especialização/MBA 

A empresa GAMA criou uma plataforma para prover informações sobre 

operações de cambio das principais moedas, cotando, comparando e 

proporcionando ao usuário a possibilidade de buscar a melhor cotação em tempo 

real e finalizar a compra das referidas operações. O serviço foi desenvolvido para os 

mercados nacional e internacional, foi fundada em janeiro de 2015 tendo três sócios 

fundadores à frente e atuando no negocio. Ingressou no processo de aceleração em 

março de 2015 para buscar suporte em “acompanhamento, mentorias e espaço 

colaborativo” afirmou o sócio fundador respondente. Formação acadêmica do 

sócio/fundador respondente: Graduação 

A empresa DELTA desenvolveu uma plataforma que oferece planos de 

assinatura de forma acessível para que profissionais de várias áreas possam utilizar 

estações de trabalho e salas de reunião em diversos co-workings em vários pontos 
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do país permitindo uma flexibilização e ampliação das áreas de atuação destes 

profissionais sem a necessidade de aumento dos custos de estrutura física. O 

serviço foi desenvolvido o mercado nacional e internacional. Com dois sócios 

fundadores atuando á frente dos negócios a empresa foi fundada em outubro de 

2014 a empresa ingressou no processo de aceleração em agosto de 2015 segundo 

o sócio fundador respondente “pela oportunidade de ter um acompanhamento de 

mentores e aprender um processo de inovação (muito do que aprendemos no Nave 

usamos até hoje)”. Formação acadêmica do sócio/fundador respondente: Graduação 

Em certa medida, os serviços ofertados pelas empresas podem ser 

categorizados, segundo definição da Pesquisa de Inovação Tecnológica PINTEC 

(IBGE, 2014), como uma inovação para a empresa, que é quando o produto ou 

serviço já existe no mercado, mas é novo para a empresa. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO PROCESSO DE ACECELERAÇÃO 

 

 Nesta parte serão apresentadas e analisadas as informações fornecidas pelos 

respondentes referentes à intensidade no uso dos serviços disponibilizados pelo 

ESPAÇO NAVE durante o processo de aceleração (nunca, pouco, médio ou muito). 

Tais serviços são identificados na literatura (quadro 3) como sendo essenciais para 

o processo desenvolvimento do produto ou serviço de uma startup.   

Espaço Físico:  

 Ao caracterizar as aceleradoras Cohen (2013) e Casemiro (2014) elencam os 

serviços disponibilizados por elas. Para ambos os autores o espaço físico 

(infraestrutura física) é o primeiro a ser citado.  
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 Em relação ao nível de intensidade no uso do espaço físico disponibilizado 

pelo ESPAÇO NAVE apenas a empresa ALFA informou ter usado pouco o referido 

espaço por já utilizar outra infraestrutura física disponível a eles. As demais 

empresas informaram que a infraestrutura física disponibilizada foi muito útil para 

realização de reuniões, pitchs, gravação de vídeos etc. De forma geral os 

respondentes veem no espaço físico um fator importante para o desenvolvimento 

das atividades confirmando a afirmação de diversos autores sobre a importância da 

infraestrutura física para o bom andamento do processo de aceleração. 

Apoio à definição do negócio:  

Para Casemiro et. al. (2014) o processo de aceleração proporcionado pelas 

aceleradoras às startups passa pela disponibilização de espaço físico, mentoria, 

rede de contatos, conhecimento, experiência, principalmente nas fases iniciais do 

negócio onde as incertezas e riscos são maiores. 

Para as empresas ALFA, BETA e DELTA o apoio à definição do negócio foi 

muito importante seja no melhoramento ou até mesmo no realinhamento do 

produto/serviço ao mercado. Conforme depoimentos percebe-se que este tipo de 

suporte de uma aceleradora é de suma importância no momento inicial do processo 

de aceleração. 

E. BETA “O Espaço NAVE nos ajudou com mentorias e 
reuniões sobre nosso negócio, mostrando falhas e 
apresentando possibilidades” 

E. DELTA “Ajudou bastante a pensar fora da caixa, já que o 
negócio em si surgiu de outro que eu tive no passado.” 
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Para a empresa GAMA o apoio à definição do negócio foi de media 

intensidade uma vez que os sócios já tinham bem definido o serviço e o mercado 

que iriam atuar. Com exceção da empresa GAMA, para as demais empresas pôde 

se a importância da aceleradora na contribuição na definição ou realinhamento do 

negócio. 

Treinamento:  

 Para Hoffman, Radojevich-Haley (2012) as aceleradoras agregam valor às 

startups de programas de aceleração pela, dentre outras ações, assistência na 

forma de treinamento. 

 Assim como no item anterior as empresas ALFA, BETA e DELTA 

classificaram como “muito” o nível de intensidade no uso do serviço treinamento que 

comtempla cursos, palestras, workshops etc. ratificando a importância qualificação e 

aprendizado contínuo dentro do processo de aceleração. A empresa ALFA 

classificou como excelente a maioria dos treinamentos recebidos. A empresa BETA 

complementou que teve a oportunidade do contato com instrutores habilidosos e em 

diferentes áreas e a empresa DELTA informou que o treinamento: 

E. DELTA “Ajudou a gente a entender a importância de ter 
processos bem definidos, sem contar a oportunidade de 
aprender com gente mais experiente que a gente.” 

 

 A empresa GAMA informou que no quesito treinamento o nível de intensidade 

na utilização deste serviço disponibilizado pela Aceleradora de Negócios foi médio 

porém, não detalhou os motivos. Para três as quatro startups respondentes o 
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treinamento foi classificado como muito importante no processo de aceleração 

confirmando o que a literatura aponta. 

Mentorias:  

Em relação ao processo de aceleração um ponto essencial apontado por 

Miller e Bound (2011) é a disponibilidade de uma ampla rede de mentores, para os 

autores os programas de aceleração tem papel importante em identificar e viabilizar 

o acesso a esses mentores de forma alinhada aos projetos das startups.  

 Foi informado como “muito” o nível de intensidade na utilização do serviço de 

mentorias pelos quatro respondentes. No detalhamento e comentários acerca da 

qualidade ou da frequencia das mentorias as empresas, com exceção da empresa 

GAMA, todas as demais informaram que as mesmas foram fundamentais para o 

processo, foram ricas e sempre focadas no momento em que a startup se 

encontrava e por ultimo, que todas as mentorias agregaram de alguma forma ao 

projeto do negócio. 

 Corroborando com a afirmação de diversos autores fica evidenciado pelas 

informações dos respondentes que o serviço mentorias teve extrema importância no 

processo de aceleração e desenvolvimento das startups respondentes. 

Network: 

Conforme já indicado no quadro 3 diversos autores citam a possibilidade de 

viabilizar uma boa rede de contato como um dos principais serviços disponibilizados 

por uma aceleradora de negócios. Miller e Bound (2011) afirmam que, além das 

mentorias, os fundadores das startups se beneficiam da possibilidade de contato 
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com novos e talentosos colaboradores ou funcionários por conta da criação de redes 

de contatos e de negócios de alta qualidade. 

A empresa ALFA informou ter um nível médio de network durante o período 

de aceleração porém complementou que, mesmo tendo este nível médio de 

contatos, os que foram mantidos classificou como excelentes. As empresas BETA, 

GAMA e DELTA informaram intensidade muito alta de contatos no período de 

aceleração. Apenas a empresa GAMA não detalhou como foram ou que importância 

tiveram estes contatos. As empresas BETA e GAMA complementaram com as 

seguintes observações: 

E. BETA “Toda semana tínhamos a presença de 
empreendedores, investidores e até mesmo delegações 
internacionais no espaço.” 

E. DELTA “Nada tem mais valor que ter a confiança das 
pessoas. Através do Espaço Nave, consegui estabelecer 
alguns relacionamentos que até hoje se agregam, 
mutuamente..” 

 

Apesar da empresa GAMA ter realizado muitos contatos mas não ter 

detalhado como foi a experiência de network durante o processo de aceleração 

pode-se perceber que este serviço foi considerado fundamental para todas as 

startups respondentes não só durante a passagem pelo ESPAÇO NAVE como na 

pós aceleração confirmando assim o que a literatura apresenta. 

Clientes (apoio para identificação de mercado potencial): 

Para Cohen (2014) as aceleradoras são um tipo de organização que 

passaram a ficar caracterizadas como aquelas que, além de outros serviços e apoio,  

auxiliam empreendedores a definir e construir seus negócios a partir de produtos e 
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serviços em estágios iniciais os provendo de um conjunto de informações e suporte 

que lhes permitam identificar segmentos ou mercados mais promissores. As 

aceleradoras reconhecem que a falta de experiência suficiente e de informação 

sobre o mercado-alvo em que a startup vai atuar são os maiores obstáculos que 

influenciam no desempenho destas. (HOFFMAN; RADOJEVICH-KELLEY, 2012) 

As startups respondentes demostraram uma menor intensidade do uso deste 

serviço de apoio a identificação de mercado potencial. A empresa ALFA informou 

nunca ter demandado este serviço detalhando que já haviam mapeado o mercado 

que iriam atuar. A empresa DELTA informou que, mesmo utilizando pouco este 

serviço, esta etapa do programa de aceleração “ajudou a explorar outros mercados, 

potenciais clientes, que não estavam no nosso radar”.  

As empresas BETA e GAMA informaram que nível de intensidade no uso 

deste serviço foi médio e apenas a empresa BETA detalhou sua experiência 

complementando que uma etapa do programa era focada na identificação de 

clientes e parceiros para o negócio e que a aceleradora ajudou no processo de 

pesquisa de mercado e processo de comercialização. 

Com base nas informações das empresas ALFA, BETA e DELTA pode-se 

inferir que esta etapa, apesar de alguns comentários positivos não se mostrou 

impactante para as startups como as até aqui apresentadas.  

O contraponto entre o que aponta a literatura e a posição dos respondentes 

permite inferir que há uma fragilidade ou algo a ser melhorado ou entendido sobre 

se há realmente uma contribuição efetiva na preparação dos empreendedores e 
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suas startups em aspectos ligados especificamente ao processo de comercialização 

(clientes, mercados, técnicas de vendas/abordagens etc.). 

Financiamento (apoio e acesso a investidores): 

Um estudo realizado com 175 empresas em estágio inicial de vários setores 

no Canadá concluiu que uma das principais dificuldades que afetam o desempenho 

destas empresas é o acesso e gestão de recursos financeiros  (BORGES: FILION; 

SlMARD, 2013).  

 Em relação a apoio e acesso a investidores as startups respondentes 

informaram, de maneira geral um nível baixo de intensidade na utilização deste 

serviço, ou seja, na busca ou aproximação a investidores  E.ALFA (nunca), E. BETA 

(médio), E. GAMA (nunca) e E. DELTA (não se aplica) cabendo assim descrever 

suas respectivas justificativas. A E. GAMA não deu nenhuma informação 

complementar. 

E. ALFA “Não tínhamos interesse” 

E. BETA “Tivemos mais de 2 cursos sobre captação de 
recurso através de investimento e outros programas” 

E. DELTA “Apesar de termos tido contato com investidores, 
não chegamos a buscar efetivamente investimento por conta 
da maturidade do projeto. Mas sei que outras startups 
conseguiram avançar neste sentido.” A Aceleradora “...ajudou 
a entender como "modelar" a parte financeira para apresentar 
a investidores” 

 

Assim como no processo de comercialização uma fragilidade em relação ao 

acesso a investidores e até mesmo no tratamento de temas relacionados à gestão 

financeira pôde ser percebido podendo se inferir pelo depoimento do empreendedor 

da empresa DELTA que os projetos não se encontravam em estágio apropriado. 
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Funcionário/colaboradores (apoio à estruturação de equipe) 

Miller e Bound (2011) afirma que, além das mentorias, os fundadores das 

startups se beneficiam da possibilidade de contato com novos e talentosos 

colaboradores ou funcionários por conta da criação de redes de contatos. 

Em relação ao apoio da aceleradora na formação e estruturação de equipes 

nas startups respondestes pode-se perceber que este serviço praticamente não foi 

demandado tendo como principal justificativa por parte delas já terem equipe 

formada. Pelo resultado das entrevistas pôde se perceber que os próprios sócios e 

fundadores atuam à frente dos negócios não tendo assim a necessidade, pelo 

estágio inicial dos negócios, da contratação de equipe.  

Importante observar que, como será descrito mais adiante quando da analise 

do desempenho das startups, o numero de pessoas trabalhando efetivamente  na 

equipe e no projeto influencia no resultado cabendo então neste caso uma maior 

atenção das aceleradoras no dimensionamento dessas equipes em relação ao 

tamanho do projeto quando de um processo de seleção de novas startups.  

Sobre possíveis demandas não atendidas: 

Perguntados se houve alguma demanda por parte da startup ou equipe que 

não compunha o escopo do modelo de aceleração adotado pelo Espaço NAVE as 

empresas ALFA, BETA e GAMA informaram não ter havido nenhuma demanda extra 

e, apenas a empresa DELTA informou ter sentido a necessidade de “maior apoio 

para participação em feiras ou eventos” e “networking mais intenso junto a 

empresários e mercado”. 
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O quadro 5 apresenta um resumo das respostas sobre intensidade do uso 

dos serviços oferecidos pela aceleradora.  

Quadro 5 - Intensidade do uso dos serviços oferecidos pela aceleradora 

 

 Fonte: elaborado pelo autor 

4.3 APRESENTAÇAO E ANÁLISE DE VARIÁVEIS DE DESEMPENHO 

 

 Nesta seção serão apresentados e analisados variáveis de desempenho das 

startups entrevistadas comparando as informações prestadas nas entrevistas com 

os indicadores encontrados na literatura. Como referência utilizou-se o quadro 1 – 

Variáveis de Desempenho e em especial a tabela 2 que contempla dados 

quantitativos baseados no estudo realizado pela ABRAII.  

Produto (tempo de desenvolvimento do produto e/ou serviço) 

 

 Uma das medidas de desempenho empresarial objetiva apontada em estudo 

realizado por Stam e Elfring (2008) é a “velocidade no desenvolvimento de novos 

produtos e serviços”. A recém-criada ABRAII também aponta em pesquisa realizada 

com diversas aceleradoras que o tempo de desenvolvimento do produto e/ou serviço 

é um dos indicadores de desempenho de uma starup. O referido estudo apontou que 
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startups que participaram de processos de aceleração tem um tempo máximo de 

validação do produto e/ou serviço de 334 dias (ABRAII, 2016). 

 Em relação a este quesito a empresa ALFA foi a única que teve o tempo de 

validação do produto/serviço em tempo próximo ao das empresas do estudo da 

ABRAII (365 dias) as demais, BETA, GAMA e DELTA conseguiram validar seus 

produtos/serviços com praticamente metade do tempo (183 dias) da empresa ALFA 

e das empresas da pesquisa ABRAII.   

 Sobre estes resultados, duas considerações são importantes:  

- o produto/serviço da empresa BETA não existia quando do início do 

processo de aceleração e ainda assim ela validou-o em tempo inferior ao da 

empresa ALFA. Pode-se fazer uma inferência de que o número de pessoas 

envolvidas no processo de desenvolvimento pode ter colaborado para este prazo 

uma vez que ao contrário das empresas GAMA (3 pessoas) e DELTA (2 pessoas) 

que tiveram apenas os fundadores atuando no projeto, a empresa BETA teve a 

participação dos três fundadores mais um colaborador totalizando quatro pessoas na 

equipe. 

- a empresa ALFA é a que tinha à época o maior número de pessoas 

envolvidas com o desenvolvimento do produto/serviço (5 pessoas), porém como 

citado no item 4.1 (Caracterização das Startups) desta pesquisa, o produto/serviço 

da empresa ALFA é mais complexo. Ainda  assim o tempo de validação se equivale 

ao das empresas da pesquisa da ABRAII. 

Podemos inferir que em relação ao desenvolvimento e validação do produto a 

passagem das startups pela aceleradora foi exitosa quando compara aos  números 

da pesquisa com 266 startups feita pela ABRAII. 
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Geração de empregos 

 

 Para Stam e Elfring (2008) e Hackett e Dilts (2004) uma importante variável 

ou indicador a ser considerado na avaliação do desempenho de empresas em 

estágio inicial é o aumento do numero de postos de trabalho.   

Em se tratando de startups que comumente utilizam de forma intensiva a tecnologia 

da informação e ambiente virtual para desenvolvimento de seus produtos e serviços 

o numero de empregos gerados tende a não ser muito alto. No estudo realizado pela 

ABRAII o numero médio de empregos gerados pelas startups pesquisadas foi de 

dois empregados (ABRAII, 2016).  

 Apenas duas das startups respondentes desta pesquisa informaram ter 

contratado colaboradores para compor equipe junto com os fundadores. A empresa 

ALFA, três pessoas e a empresa BETA uma pessoa mantendo assim uma 

similaridade com a média encontrada no estudo da ABRAII e, de certa forma em 

concordância com a literatura.  

Volume de vendas – crescimento de faturamento 

 O crescimento no volume de vendas é a variável de desempenho citada por 

todos os autores. Para Stam e Elfring (2008), em uma lista de dez variáveis de 

desempenho, o aumento do faturamento vem no topo. O estudo da ABRAII já citado 

anteriormente identificou que nas 266 startups pesquisadas o crescimento do 

faturamento saiu de 4,2% no período pré aceleração para 21,44% no período pós 

aceleração.  
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 Das quatro startups respondentes da presente pesquisa três delas (BETA, 

GAMA, e DELTA) informaram que não tinham nenhum tipo de faturamento no 

período pré aceleração. A empresa ALFA não respondeu se havia faturamento mas 

perguntada se caso tivesse faturamento, se houve crescimento após a entrada no 

processo de aceleração a resposta foi SIM, sugerindo assim, ter havido.  

 O crescimento no faturamento informado pela empresa ALFA foi de mais de 

30%, numero superior à media identificada no estudo da ABRAII que foi de 21,44%. 

Neste contexto a variável aumento do faturamento se confirma como indicador muito 

importante tanto na literatura apresentada como no estudo acima citado validando a 

contribuição da aceleradora para as startups neste quesito. 

Informaram não ter havido crescimento durante ou no pós aceleração as 

empresas BETA, GAMA e DELTA.. Em entrevista complementar, o empreendedor 

da empresa ALFA contribui com o seguinte comentário “muitas empresas não 

conseguem iniciar a geração de receita pois geralmente o produto não está pronto 

para o mercado”. 

Clientes ativos – base de clientes 

 

 Como mencionado anteriormente alguns autores como Blank e Dorf (2012 e 

Ries (2012) que têm as startups como foco de seus trabalhos convergem ao indicar 

duas formas para se avaliar o desempenho destas organizações: o volume das 

vendas e a quantidade de clientes pagantes. 

 Em todas as quatro startups pesquisadas foi informado que houve 

crescimento do numero de clientes após o ingresso no programa de aceleração do 
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Espaço NAVE. Apesar dos respondentes não terem quantificado este crescimento 

isto confirma a contribuição da aceleradora neste quesito.  

  

Ponto de equilíbrio – atingimento do break-even point 

 

 Um dos maiores focos das aceleradoras é buscar o resultado financeiro mais 

rápido e o break-even dá tranquilidade ao empreendedor na tomada de decisões e, 

especialmente, na captação de investimentos no mercado. (ABRAII, 2015) 

 O estudo da ABRAII realizado com 266 startups apresentou que 23% delas 

conseguiu atingir o ponto de equilíbrio financeiro durante o processo de aceleração. 

Para a presente pesquisa foi informado pelos respondentes de duas empresas que o 

break-even foi alcançado. A empresa ALFA informou ter atingido o ponto de 

equilíbrio após 12 meses e a empresa GAMA em 6 meses. Importante ressaltar que 

estes prazos de 12 e 6 meses são respectivamente o mesmo prazo que estas 

empresas levaram para modelar e validar seus produtos na aceleradora confirmando 

assim a efetiva contribuição, nestes casos, da aceleradora para estes resultados.  

 A empresa BETA informou não ter alcançado o ponto de equilíbrio durante o 

processo de aceleração mesmo tendo neste período um crescimento de mais de 

30% em seu faturamento. O motivo especifico não foi informado pela startup porém 

uma inferência pode ser feita: 

- diferentemente da empresa ALFA, por exemplo, que ao captar um novo cliente, 

tem receita recorrente (mensalmente) do mesmo cliente pela prestação do serviço, o 

modelo de negocio informado pela empresa BETA e destacado no item 4.1 sugere 
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não haver receita recorrente (mensal) por cliente, gerando assim, nesta fase inicial 

do negócio, provavelmente um fluxo de caixa negativo.  

 A empresa DELTA não teve faturamento tanto nos períodos pré como durante 

o processo de aceleração, desta forma não alcançou o ponto de equilíbrio. 

 

Investimento - aporte ou proposta de aporte recebida 

 Dentre as contribuições das aceleradoras para as startups participantes de 

programas de aceleração, a aproximação destas a investidores visando viabilizar 

proposta de financiamento ou aporte na fase inicial do negócio, mesmo que 

pequeno, é uma das mais importantes. (HOFFMAN; RADOJEVICH-HALLEY, 2012). 

Uma proposta de investimento, financiamento ou aporte referenda o produto ou 

serviço indicando haver potencial para o mesmo no mercado.  

 As empresas ALFA e DELTA informaram não ter recebido nenhuma proposta 

de aporte ou investimento no período de aceleração mesmo tendo a empresa ALFA 

apresentado seu produto/serviço em mais de um evento demo-day ou pitch. As 

empresas BETA e GAMA informaram ter recebido proposta de aporte financeiro, 

mas não detalharam as condições ou cifras. Para uma destas startups (BETA) 

houve a apresentação do produto/serviço em mais de um evento demo-day ou pitch. 

A empresa GAMA recebeu proposta de aporte sem ter apresentado seu produto em 

mais de um evento inferindo-se que pode não haver uma relação direta entre 

apresentação em eventos (demo-day ou pItchs) e proposta de investimento.  

  

Sobrevivência – permanência no mercado 
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A permanência de um produto no mercado de uma empresa incubada é uma 

variável de desempenho do processo de incubação de incubadoras de empresas.  

Entretanto pela similaridade já mencionada anteriormente, pode ser considerada 

também para o processo de aceleração de aceleradoras de negócios.  

Estudo realizado por Dee et. al. (2011) para verificar o sucesso de programas 

de incubação sob a ótica das empresas incubadas apresentou várias medidas 

possíveis tanto de natureza quantitativa como qualitativa. Como medida quantitativa 

de desempenho dessas empresas, a sobrevivência no mercado vem em destaque. 

O modelo de atuação de aceleradoras presume que uma parte das startups 

que passam pelo processo de aceleração sejam bem sucedidas, mas também 

presume que uma outra parte não consiga se manter no mercado. Esta situação é 

chamada pelas aceleradoras de write-off que é quando uma empresa que recebe 

investimentos não progride ao ponto do processo de aceleração ser rescindido 

(ABRAII, 2015).   

No caso das startups que passaram pelo processo de aceleração do Espaço 

NAVE e que participaram da presente pesquisa apenas a empresa BETA (que ainda 

se mantem ativa no mercado com outro produto) informou que produto/serviço que 

foi validado e desenvolvido no processo de aceleração não está mais no mercado. 

As empresas ALFA, GAMA e DELTA informaram que seus produtos/serviços ainda 

se encontram no mercado, como já informado anteriormente, mesmo que em 

algumas não tenha sido atingido o ponto de equilíbrio ou recebido aporte financeiro. 

Todas as quatro empresas informaram estarem ativas no mercado e as 

empresas BETA e GAMA complementaram estar com outro produto mas preferiram 

não informar detalhes por envolver confidencialidade. O prosseguimento de três dos 
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quatro produtos/serviços que passaram pela aceleradora permite inferir que o 

processo de aceleração contribuiu de alguma forma nesta manutenção. 

O quadro 6 apresenta um resumo das respostas sobre o desempenho das 

startups participantes do estudo. 

 

Quadro 6 – Resumo das respostas sobre desempenho das startups 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

V – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no referencial teórico, e nos dados primários obtidos com a 

pesquisa junto às empresas que passaram pelo processo de aceleração do Espaço 

NAVE pode-se concluir que objetivo principal da pesquisa, de identificar a 

contribuição oferecida pelo Núcleo de Aceleração e Valorização da Estácio (Espaço 
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NAVE) para o desempenho de startups participantes de seus programas de 

aceleração de negócios, foi atingido. 

5.1 SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELO PROCESSO DE ACELERAÇÃO 

 

Em relação ao primeiro objetivo intermediário, levantamento dos serviços 

disponibilizados no processo de aceleração do Espaço NAVE, pôde se concluir que 

os mesmos são bem similares àqueles encontrados na literatura e apresentados no 

referencial teórico (item 2.4.1 - quadro 3), porém, a intensidade do uso destes 

serviços por parte dos empreendedores variou. As respostas confirmam que os 

serviços ofertados: Espaço Físico, Apoio à Definição do Negócio, Treinamento, 

Mentorias e Network foram bastante utilizados pelas startups que passaram pelo 

processo de aceleração. Uma inferência que se pode fazer em relação ao bom nível 

de utilização destes serviços é a de que estes, para se efetivarem, dependem 

unicamente da participação dos empreendedores e da aceleradora sem muita 

interação direta com o mercado.   

A analise das respostas ligadas a serviços relacionados aos quesitos clientes 

(apoio para identificação de mercado potencial), financiamento (apoio a acesso a 

investidores) e funcionários/colaboradores (apoio à estruturação de equipe) permitiu 

concluir que o nível de intensidade na utilização dos mesmos por parte das startups 

foi menor. Estes três quesitos são fortemente ligados à estruturação e preparação 

de equipe e aproximação com o mercado a ser explorado pela startup e, 

consequentemente, à geração de negócios e receita, o que permite inferir que estes 
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quesitos não teriam contribuído de forma satisfatória para o desempenho das 

empresas aceleradas.  

5.2 DESEMPENHO ALCANÇADO COM A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE 

ACELERAÇÃO. 

 

Em relação ao segundo objetivo intermediário, analisar o desempenho 

alcançado pelas startups com a participação no programa de aceleração, os 

resultados da pesquisa permitiram concluir que aceleradora contribuiu mais 

fortemente  para  a startup ALFA. Isto ocorreu especialmente nos quesitos “tempo 

de validação do produto”, “geração de emprego”, “início e crescimento de 

faturamento durante o processo de aceleração”, “atingimento do ponto de equilíbrio”, 

“crescimento do numero de clientes” e “permanência da empresa no mercado”. 

Mister se torna reconhecer que na startup ALFA o número de pessoas envolvidas no 

desenvolvimento do produto/serviço foi de 5 pessoas enquanto nas empresas BETA, 

GAMA e DELTA foi de 3, 3 e 2 respectivamente o que sugere que equipes maiores 

podem contribuir para um melhor desempenho.  

Outro ponto que permitiu diferenciar o desempenho as empresas ALFA é o 

fato desta ter “apresentado seus produtos/serviços em outros eventos” fora do 

ambiente do Espaço NAVE o que sugere perfil empreendedor mais arrojado nesta 

startup. 

Sobre a empresa BETA a analise das respostas permite inferir que o fato 

desta startup ter sido a  única entre as entrevistadas que não tinha um produto 

modelado antes de ingressar no processo aceleração pode ter CONTRIBUÍDO para 
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o não atingimento do “ponto de equilíbrio” e para a “manutenção do produto no 

mercado” após o processo. 

Quanto ao desempenho das empresas GAMA e DELTA, os resultados da 

pesquisa sugerem que ele não teve uma evolução satisfatória durante o processo de 

aceleração.  Apesar de a empresa GAMA ter começado a faturar durante o processo 

de aceleração, o que lhe permitiu atingir o “ponto de equilíbrio” não houve “geração 

de emprego” nem “crescimento no faturamento”, quesitos estes que a empresa 

DELTA também não apresentou bom desempenho. 

Finalizando, dentre as quatro startups que participaram do estudo a empresa 

ALFA foi a que mais se destacou tanto quanto à utilização dos serviços 

disponibilizados quanto ao desempenho. Deve-se reconhecer entretanto que esta 

empresa se diferenciava em relação às demais startups participantes do estudo no 

que diz respeito ao (i) nível mais maduro do produto/serviço principal da empresa 

quando da entrada no processo de aceleração, (ii) possuir equipe mais numerosa e 

(iii) mercado potencial e também maduro para produto/serviço oferecido (plataforma 

para cursos a distancia). Estes diferenciais podem ter influído no desempenho da 

startup e consequentemente no resultado da pesquisa. 

Outra empresa que apresentou um bom nível de utilização dos serviços 

disponibilizados pela aceleradora bem como um bom desempenho na evolução da 

startup em termos de geração de emprego e crescimento da receita, mesmo não 

tendo o produto tão maduro quanto a empresa ALFA,  foi a empresa BETA.  

Como pontos comuns entre estas duas startups observa-se o numero de 

pessoas envolvidas (equipes maiores) no desenvolvimento do produto/serviço 
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(cinco) e o fato de que os empreendedores possuírem pós graduação sendo 

mestrado para o empreendedor da empresa ALFA e MBA para o da empresa BETA. 

Esta última constatação sugere que um maior nível de formação acadêmica pode 

contribuir no aproveitamento dos serviços disponibilizados por uma aceleradora e 

consequentemente no desempenho do negocio. 

 Em um estudo empírico realizado para avaliar se aceleradoras de fato 

contribuem para o desempenho de empresas que participam de programas de 

aceleração Hallen, Bingham e Cohen (2014) concluíram que, embora para algumas 

startups o processo de aceleração possa contribuir para o desempenho do negócio 

não há como generalizar, e argumentam ainda que o sucesso destes programas 

depende de uma combinação complexa de capital humano, redes e experiência, que 

deve ser construída ao longo do tempo. 

5.3 LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

  Pesquisa a somente uma aceleradora, não permite generalização das 

conclusões extraídas do estudo e com o encerramento precoce das atividades do 

Espaço NAVE motivado pela fusão de dois grandes grupos educacionais do país 

houve a impossibilidade de entrevistar a responsável pela aceleradora, o que 

poderia acrescentar informações importantes e uma melhor compreensão das 

respostas dadas pelos empreendedores das startups. 

O levantamento das evidências através do roteiro de entrevista apresentou 

limitações por conta da disposição do entrevistado em tratar de informações que 

envolviam sigilo do projeto ou de dados financeiros.   
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5.4 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

 Este estudo, dado sua abordagem qualitativa, não pode e nem tem a 

pretensão de generalizar as considerações e inferências acerca do tema, desta 

forma, uma contribuição interessante que novos estudos poderiam trazer seria 

replicar com melhorias a pesquisa em outras aceleradoras.  

 A afirmação de Hallen, Bingham e Cohen (2014) de que o sucesso de 

programas de aceleração depende de uma combinação complexa de capital 

humano, redes e experiência sugere que se investigue o perfil de empreendedores 

de startups que passam por processos de aceleração e a possível contribuição 

deste perfil no desempenho do negócio.  
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APÊNDICE 1 – Roteiro de entrevistas 

 

Nome da empresa:  

Website  

Telefones  

Cidade/Estado:  

O respondente é:  

Qual a formação dos fundadores/sócios?  

Data da fundação de empresa (mês e ano)  

Data do ingresso no Espaço NAVE (mês e ano)  

Número de sócios que atuam na empresa.  

Número de pessoas que trabalham na empresa.  

O produto que passou pelo processo de aceleração no Espaço NAVE atende a que 
setor?  

O produto que foi desenvolvido/aprimorado tem potencial para que mercado? 

Por que a empresa resolveu ingressar no programa do Espaço NAVE?  

Em relação ao processo de aceleração oferecido pelo Espaço NAVE identifique a 
intensidade de uso dos serviços sendo "0" quando não se aplicar ao caso - "1" 
nunca - "2" pouco - "3" médio - "4" muito  

Serviço: ESPAÇO FÍSICO 

Serviço: APOIO À DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO  

Serviço: TREINAMENTO (Cursos, Palestras, Workshops, etc.)  

Serviço: MENTORIAS  

Serviço: NETWORK  

Serviço: CLIENTES (apoio para identificação de mercado potencial)  

Serviço: FINANCIAMENTO (apoio a acesso a investidores)  

Serviço: FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES (apoio à estruturação de equipe)
  

Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes.  
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Serviço: ESPAÇO FÍSICO  

Serviço: APOIO A DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO  

Serviço: TREINAMENTO (Cursos, Palestras, Wokshops, atc.)  

Serviço: MENTORIAS  

Serviço: NETWORK  

Serviço: CLIENTES (apoio a identificação mercado potencial)  

Serviço: FINANCIAMENTO (apoio a acesso a investidores)  

Serviço: FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES (apoio a estruturaçao de equipe)
  

Houve alguma demanda por parte de sua empresa ou equipe que não compõe o 
escopo do modelo de aceleração adotado pelo Espaço NAVE? Caso SIM, poderia 
identificar estas demandas e com que intensidade foram demandadas? Sendo: "0" 
Nunca demandado - "1" Pouco demandado - "2" Mediamente demandado - "3" Muito 
demandado.  

DEMANDA: Ajuda na busca de financiamentos, auxílio e capital de risco, investidor 
anjo.  

DEMANDA: Apoio à participação de feiras e amostras.  

DEMANDA: Networking com empresários e outros atores da comunidade.  

DEMANDA: Consultoria para desenvolvimento de novos produtos. 

DEMANDA: Pesquisa de mercado.  

DEMANDA: Assessoria para comercialização.  

DEMANDA: Consultoria para recrutamento de pessoal.  

DEMANDA: Uso de laboratórios para desenvolvimento de produtos. 

Descreva como os serviços demandados influenciaram no processo de 
criação/aprimoramento de novos produtos ou serviços inovadores:  

1. Ajuda na busca de financiamentos, auxílio e capital de risco, investidor anjo: 

2. Apoio à participação de feiras e amostras:  

3. Networking (rede de contatos) com outros empresários:  

4. Consultoria para desenvolvimento de novos produtos:  

5. Pesquisa de mercado:  

6. Assessoria para comercialização:  
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7. Consultoria para recrutamento de pessoal:  

8. Uso de laboratório para desenvolvimento de produto:  

Sobre a sua relação e/ou de sua equipe com a equipe do Espaço NAVE poderia 
informar se os mesmos se sentiram à vontade para comentar suas ideias, 
dificuldades, dúvidas, ou mesmo para reivindicar alguma coisa?  

Houve alguma demanda por parte de sua empresa e/ou de sua equipe que não faz 
parte das demandas a serem atendidas pelo modelo de aceleração adotado pelo 
Espaço NAVE? Descreva:  

SOBRE O DESENVOLVIMENTO E DESEMPENHO DO NEGÓCIO DURANTE E 
PÓS PROCESSO DE ACELERAÇÃO. 

O produto ou negócio já existia antes do ingresso no Espaço NAVE?  

Numero de pessoas ou fundadores que compõe a equipe?  

Acredita que o tamanho da equipe foi adequado? - Porquê?  

Quantos meses transcorreram entre o inicio do projeto/modelagem do negócio até a 
validação do produto? 

O negocio criado foi capaz de gerar algum emprego direto?  

Caso SIM, Quantos? 

Sua empresa já tinha algum faturamento quando ingressou no Espaço NAVE? 

Caso SIM, ouve crescimento deste faturamento entre a data de ingresso até a saída 
do programa de aceleração no Espaço NAVE?  

Caso SIM - Em qual percentual?  

Caso NÃO - A empresa começou a faturar durante o do programa de aceleração no 
Espaço NAVE?  

Houve crescimento do numero de clientes após o ingresso no programa de 
aceleração no Espaço NAVE? 

A empresa conseguiu atingir o break even? 

Caso SIM, em quanto tempo (meses)?  

A empresa ou produto foi apresentado em outro evento além do Demo Day que faz 
parte do processo do Espaço NAVE? 

A empresa recebeu alguma proposta de aporte financeiro?  

O produto que participou do processo de aceleração continua ativo no mercado? 

A empresa, mesmo que com outros produtos ainda existe e atua no mercado? 
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Poderia descrevê-lo?  

Caso negativo, quais seriam as principais razões? 
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APÊNDICE 2 – Transcrição das entrevistas 

 
Nome da empresa: ALFA 
Website www.xxxxxxxxxxxx.com.br 
Telefones 24 xxxxx1330 / 24 xxxx6291 
Cidade/Estado: Petrópolis RJ 
O respondente é: Sócio 
Qual a formação dos fundadores/sócios? Mestrado 
Data da fundação de empresa (mês e ano) 2012 
Data do ingresso no Espaço NAVE (mês e ano) 2015 
Número de sócios que atuam na empresa. 2 
Número de pessoas que trabalham na empresa. Mais de 5 
O produto que passou pelo processo de aceleração no Espaço NAVE atende a que 
setor? serviço 
O produto que foi desenvolvido/aprimorado tem potencial para que mercado?
 Nacional 
Por que a empresa resolveu ingressar no programa do Espaço NAVE? Para 
aprender sobre diversas áreas do conhecimento 
Em relação ao processo de aceleração oferecido pelo Espaço NAVE identifique a 
intensidade de uso dos serviços abaixo sendo "0" quando não se aplicar ao caso - 
"1" nunca - "2" pouco - "3" médio - "4" muito Serviço: ESPAÇO FÍSICO 2 POUCO 
Serviço: APOIO À DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 4 MUITO 
Serviço: TREINAMENTO (Cursos, Palestras, Workshops, etc.) 4 MUITO 
Serviço: MENTORIAS 4 MUITO 
Serviço: NETWORK 3 MEDIO 
Serviço: CLIENTES (apoio para identificação de mercado potencial) 1 NUNCA 
Serviço: FINANCIAMENTO (apoio a acesso a investidores) 1 NUNCA 
Serviço: FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES (apoio à estruturação de equipe)
 1 NUNCA 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: ESPAÇO FÍSICO Como já temos um espaço na 
incubadora do Laboratório Nacional de Computação Científica, o espaço, no nosso 
caso, não fazia muita diferença. 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: APOIO A DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO Não 
necessariamente com a definição, mas com seu melhoramento 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: TREINAMENTO (Cursos, Palestras, Wokshops, atc.)
 Excelente, a maioria deles. 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: MENTORIAS Fundamental para o processo 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: NETWORK Excelente 
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Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: CLIENTES (apoio a identificação mercado potencial) Já 
tínhamos mapeado 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: FINANCIAMENTO (apoio a acesso a investidores) Não 
tínhamos interesse 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES (apoio a estruturaçao 
de equipe) Já tínhamos a equipe montada 
Houve alguma demanda por parte de sua empresa ou equipe que não compõe o 
escopo do modelo de aceleração adotado pelo Espaço NAVE? NÃO 
Caso SIM, poderia identificar estas demandas e com que intensidade foram 
demandadas? Sendo: "0" Nunca demandado - "1" Pouco demandado - "2" 
Mediamente demandado - "3" Muito demandado. DEMANDA: Ajuda na busca de 
financiamentos, auxílio e capital de risco, investidor anjo.  
DEMANDA: Apoio à participação de feiras e amostras.  
DEMANDA: Networking com empresários e outros atores da comunidade.  
DEMANDA: Consultoria para desenvolvimento de novos produtos.  
DEMANDA: Pesquisa de mercado.  
DEMANDA: Assessoria para comercialização.  
DEMANDA: Consultoria para recrutamento de pessoal.  
DEMANDA: Uso de laboratórios para desenvolvimento de produtos.  
Descreva como os serviços demandados influenciaram no processo de 
criação/aprimoramento de novos produtos ou serviços inovadores: 1. Ajuda na 
busca de financiamentos, auxílio e capital de risco, investidor anjo:  
2. Apoio à participação de feiras e amostras:  
3. Networking (rede de contatos) com outros empresários:  
4. Consultoria para desenvolvimento de novos produtos:  
5. Pesquisa de mercado:  
6. Assessoria para comercialização:  
7. Consultoria para recrutamento de pessoal:  
8. Uso de laboratório para desenvolvimento de produto:  
Sobre a sua relação e/ou de sua equipe com a equipe do Espaço NAVE poderia 
informar se os mesmos se sentiram à vontade para comentar suas ideias, 
dificuldades, dúvidas, ou mesmo para reivindicar alguma coisa? Sim 
Houve alguma demanda por parte de sua empresa e/ou de sua equipe que não faz 
parte das demandas a serem atendidas pelo modelo de aceleração adotado pelo 
Espaço NAVE? Descreva: Não 
SOBRE O DESENVOLVIMENTO E DESEMPENHO DO NEGÓCIO DURANTE E 
PÓS PROCESSO DE ACELERAÇÃO.- O produto ou negócio já existia antes do 
ingresso no Espaço NAVE? SIM 
- Numero de pessoas ou fundadores que compõe a equipe? Mais de 5 
Acredita que o tamanho da equipe foi adequado? SIM 
- Porquê? Cada um cuida de uma área específica 
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- Quantos meses transcorreram entre o inicio do projeto/modelagem do negócio até 
a validação do produto? Até 12 meses 
- O negocio criado foi capaz de gerar algum emprego direto? SIM 
Caso SIM, Quantos? 3 
- Sua empresa já tinha algum faturamento quando ingressou no Espaço NAVE?
  
- Caso SIM, ouve crescimento deste faturamento entre a data de ingresso até a 
saída do programa de aceleração no Espaço NAVE? SIM 
Caso SIM - Em qual percentual? Acima de 30% 
Caso NÃO - A empresa começou a faturar durante o do programa de aceleração no 
Espaço NAVE?  
Houve crescimento do numero de clientes após o ingresso no programa de 
aceleração no Espaço NAVE? SIM 
- A empresa conseguiu atingir o break even? SIM 
- Caso SIM, em quanto tempo (meses)? Mais de 12 meses 
A empresa ou produto foi apresentado em outro evento além do Demo Day que faz 
parte do processo do Espaço NAVE? SIM 
- A empresa recebeu alguma proposta de aporte financeiro? NÃO 
O produto que participou do processo de aceleração continua ativo no mercado?
 SIM 
- A empresa, mesmo que com outros produtos ainda existe e atua no mercado?
 SIM 
Poderia descrevê-lo?  
Caso negativo, quais seriam as principais razões?  
 
 
 
Nome da empresa: BETA 
Website http://XXXXXX.com.br 
Telefones 21XXXXX5885 
Cidade/Estado: rio de janeiro /RJ 
O respondente é: Fundador 
Qual a formação dos fundadores/sócios? Especialização/MBA 
Data da fundação de empresa (mês e ano) nov/14 
Data do ingresso no Espaço NAVE (mês e ano) mar/15 
Número de sócios que atuam na empresa. 3 
Número de pessoas que trabalham na empresa. Mais de 5 
O produto que passou pelo processo de aceleração no Espaço NAVE atende a que 
setor? Serviços 
O produto que foi desenvolvido/aprimorado tem potencial para que mercado?
 Nacional 
Por que a empresa resolveu ingressar no programa do Espaço NAVE?
 Precisavamos validar nosso modelo com mentorias e mercado 
Em relação ao processo de aceleração oferecido pelo Espaço NAVE identifique a 
intensidade de uso dos serviços abaixo sendo "0" quando não se aplicar ao caso - 
"1" nunca - "2" pouco - "3" médio - "4" muito Serviço: ESPAÇO FÍSICO 4 MUITO 
Serviço: APOIO À DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 4 MUITO 
Serviço: TREINAMENTO (Cursos, Palestras, Workshops, etc.) 4 MUITO 
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Serviço: MENTORIAS 4 MUITO 
Serviço: NETWORK 4 MUITO 
Serviço: CLIENTES (apoio para identificação de mercado potencial) 3 MEDIO 
Serviço: FINANCIAMENTO (apoio a acesso a investidores) 3 MEDIO 
Serviço: FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES (apoio à estruturação de equipe)
 0 NÃO SE APLICA 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: ESPAÇO FÍSICO O espaço permitiu a gravação de 
vídeos, reuniões, desenvolvimento, pitches e todas as necessidades de uma startup 
em um único lugar 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: APOIO A DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO O Espaço NAVE 
nos ajudou com mentorias e reuniões sobre nosso negócio, mostrando falhas e 
apresentando possibilidades 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: TREINAMENTO (Cursos, Palestras, Wokshops, atc.) Os 
melhores treinadores em diferentes habilidades foram mentores e professoras no 
programa Espaço NAVE. 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: MENTORIAS As mentorias foram muito ricas e sempre 
focadas no momento da Startup 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: NETWORK Toda semana tinhamos a presença de 
empreendedores, investidores e até mesmo delegações internacionais no espaço. 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: CLIENTES (apoio a identificação mercado potencial)
 Tinhamos uma etapa do programa focada só para identificação de clientes e 
parceiros 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: FINANCIAMENTO (apoio a acesso a investidores)
 Tivemos mais de 2 cursos sobre captação de recurso através de investimento 
e outros programas 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES (apoio a estruturaçao 
de equipe)  
Houve alguma demanda por parte de sua empresa ou equipe que não compõe o 
escopo do modelo de aceleração adotado pelo Espaço NAVE? NÃO 
Caso SIM, poderia identificar estas demandas e com que intensidade foram 
demandadas? Sendo: "0" Nunca demandado - "1" Pouco demandado - "2" 
Mediamente demandado - "3" Muito demandado. DEMANDA: Ajuda na busca de 
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financiamentos, auxílio e capital de risco, investidor anjo. 1 POUCO 
DEMANDADO 
DEMANDA: Apoio à participação de feiras e amostras. 1 POUCO 
DEMANDADO 
DEMANDA: Networking com empresários e outros atores da comunidade. 1 
POUCO DEMANDADO 
DEMANDA: Consultoria para desenvolvimento de novos produtos. 0 NUNCA 
DEMANDADO 
DEMANDA: Pesquisa de mercado. 0 NUNCA DEMANDADO 
DEMANDA: Assessoria para comercialização. 0 NUNCA DEMANDADO 
DEMANDA: Consultoria para recrutamento de pessoal. 0 NUNCA DEMANDADO 
DEMANDA: Uso de laboratórios para desenvolvimento de produtos. 0 NUNCA 
DEMANDADO 
Descreva como os serviços demandados influenciaram no processo de 
criação/aprimoramento de novos produtos ou serviços inovadores: 1. Ajuda na 
busca de financiamentos, auxílio e capital de risco, investidor anjo:  
2. Apoio à participação de feiras e amostras:  
3. Networking (rede de contatos) com outros empresários:  
4. Consultoria para desenvolvimento de novos produtos:  
5. Pesquisa de mercado:  
6. Assessoria para comercialização:  
7. Consultoria para recrutamento de pessoal:  
8. Uso de laboratório para desenvolvimento de produto:  
Sobre a sua relação e/ou de sua equipe com a equipe do Espaço NAVE poderia 
informar se os mesmos se sentiram à vontade para comentar suas ideias, 
dificuldades, dúvidas, ou mesmo para reivindicar alguma coisa? Sempre tivemos 
um diálogo muito aberto com o programa, com métricas de cobranças bem definidas 
e expectativas alinhadas 
Houve alguma demanda por parte de sua empresa e/ou de sua equipe que não faz 
parte das demandas a serem atendidas pelo modelo de aceleração adotado pelo 
Espaço NAVE? Descreva: não 
SOBRE O DESENVOLVIMENTO E DESEMPENHO DO NEGÓCIO DURANTE E 
PÓS PROCESSO DE ACELERAÇÃO.- O produto ou negócio já existia antes do 
ingresso no Espaço NAVE? NÃO 
- Numero de pessoas ou fundadores que compõe a equipe? 3 
Acredita que o tamanho da equipe foi adequado? SIM 
- Porquê? Tinhamos um time ainda não full time, mas foi o suficiente para termos 
alinhado muitas coisas no processo e identificar pontos de melhoria de produtividade 
e até mesmo de troca de sócios. 
- Quantos meses transcorreram entre o inicio do projeto/modelagem do negócio até 
a validação do produto? Até 6 meses 
- O negocio criado foi capaz de gerar algum emprego direto? SIM 
Caso SIM, Quantos? 1 
- Sua empresa já tinha algum faturamento quando ingressou no Espaço NAVE?
 NÃO 
- Caso SIM, ouve crescimento deste faturamento entre a data de ingresso até a 
saída do programa de aceleração no Espaço NAVE? SIM 
Caso SIM - Em qual percentual? Acima de 30% 
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Caso NÃO - A empresa começou a faturar durante o do programa de aceleração no 
Espaço NAVE? SIM 
Houve crescimento do numero de clientes após o ingresso no programa de 
aceleração no Espaço NAVE? SIM 
- A empresa conseguiu atingir o break even? NÃO 
- Caso SIM, em quanto tempo (meses)?  
A empresa ou produto foi apresentado em outro evento além do Demo Day que faz 
parte do processo do Espaço NAVE? SIM 
- A empresa recebeu alguma proposta de aporte financeiro? SIM 
O produto que participou do processo de aceleração continua ativo no mercado?
 NÃO 
- A empresa, mesmo que com outros produtos ainda existe e atua no mercado?
 SIM 
Poderia descrevê-lo? Infelizmente não podemos. 
Caso negativo, quais seriam as principais razões? Transformamos nosso 
aprendizado em um produto novo, mais escalável chamado https://bunee.io . Mesmo 
setor, mesmos clientes, mas com modelo de negócio e proposta de valor diferentes. 
 
 
 
Nome da empresa: GAMA 
Website www.xxxxxxxxxxx.com.br 
Telefones 21xxxxx3337 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
O respondente é: Fundador 
Qual a formação dos fundadores/sócios? Graduação 
Data da fundação de empresa (mês e ano) jan/15 
Data do ingresso no Espaço NAVE (mês e ano) mar/15 
Número de sócios que atuam na empresa. 3 
Número de pessoas que trabalham na empresa. 3 
O produto que passou pelo processo de aceleração no Espaço NAVE atende a que 
setor? Serviços 
O produto que foi desenvolvido/aprimorado tem potencial para que mercado?
 Internacional 
Por que a empresa resolveu ingressar no programa do Espaço NAVE?
 Acompanhamento, mentoria e espaço colaborativo 
Em relação ao processo de aceleração oferecido pelo Espaço NAVE identifique a 
intensidade de uso dos serviços abaixo sendo "0" quando não se aplicar ao caso - 
"1" nunca - "2" pouco - "3" médio - "4" muito Serviço: ESPAÇO FÍSICO 4 MUITO 
Serviço: APOIO À DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 3 MEDIO 
Serviço: TREINAMENTO (Cursos, Palestras, Workshops, etc.) 3 MEDIO 
Serviço: MENTORIAS 4 MUITO 
Serviço: NETWORK 4 MUITO 
Serviço: CLIENTES (apoio para identificação de mercado potencial) 3 MEDIO 
Serviço: FINANCIAMENTO (apoio a acesso a investidores) 1 NUNCA 
Serviço: FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES (apoio à estruturação de equipe)
 3 MEDIO 
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Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: ESPAÇO FÍSICO  
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: APOIO A DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO  
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: TREINAMENTO (Cursos, Palestras, Wokshops, atc.)  
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: MENTORIAS  
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: NETWORK  
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: CLIENTES (apoio a identificação mercado potencial)  
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: FINANCIAMENTO (apoio a acesso a investidores)  
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES (apoio a estruturaçao 
de equipe)  
Houve alguma demanda por parte de sua empresa ou equipe que não compõe o 
escopo do modelo de aceleração adotado pelo Espaço NAVE? NÃO 
Caso SIM, poderia identificar estas demandas e com que intensidade foram 
demandadas? Sendo: "0" Nunca demandado - "1" Pouco demandado - "2" 
Mediamente demandado - "3" Muito demandado. DEMANDA: Ajuda na busca de 
financiamentos, auxílio e capital de risco, investidor anjo.  
DEMANDA: Apoio à participação de feiras e amostras.  
DEMANDA: Networking com empresários e outros atores da comunidade.  
DEMANDA: Consultoria para desenvolvimento de novos produtos.  
DEMANDA: Pesquisa de mercado.  
DEMANDA: Assessoria para comercialização.  
DEMANDA: Consultoria para recrutamento de pessoal.  
DEMANDA: Uso de laboratórios para desenvolvimento de produtos.  
Descreva como os serviços demandados influenciaram no processo de 
criação/aprimoramento de novos produtos ou serviços inovadores: 1. Ajuda na 
busca de financiamentos, auxílio e capital de risco, investidor anjo:  
2. Apoio à participação de feiras e amostras:  
3. Networking (rede de contatos) com outros empresários:  
4. Consultoria para desenvolvimento de novos produtos:  
5. Pesquisa de mercado:  
6. Assessoria para comercialização:  
7. Consultoria para recrutamento de pessoal:  
8. Uso de laboratório para desenvolvimento de produto:  
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Sobre a sua relação e/ou de sua equipe com a equipe do Espaço NAVE poderia 
informar se os mesmos se sentiram à vontade para comentar suas ideias, 
dificuldades, dúvidas, ou mesmo para reivindicar alguma coisa? Ambos sempre 
dão muito espaço para colaboração 
 
Houve alguma demanda por parte de sua empresa e/ou de sua equipe que não faz 
parte das demandas a serem atendidas pelo modelo de aceleração adotado pelo 
Espaço NAVE? Descreva: Não. 
SOBRE O DESENVOLVIMENTO E DESEMPENHO DO NEGÓCIO DURANTE E 
PÓS PROCESSO DE ACELERAÇÃO.- O produto ou negócio já existia antes do 
ingresso no Espaço NAVE? SIM 
- Numero de pessoas ou fundadores que compõe a equipe? 3 
Acredita que o tamanho da equipe foi adequado? SIM 
- Porquê? Ideal 
- Quantos meses transcorreram entre o inicio do projeto/modelagem do negócio até 
a validação do produto? Até 6 meses 
- O negocio criado foi capaz de gerar algum emprego direto? NÃO 
Caso SIM, Quantos?  
- Sua empresa já tinha algum faturamento quando ingressou no Espaço NAVE?
 NÃO 
- Caso SIM, ouve crescimento deste faturamento entre a data de ingresso até a 
saída do programa de aceleração no Espaço NAVE?  
Caso SIM - Em qual percentual?  
Caso NÃO - A empresa começou a faturar durante o do programa de aceleração no 
Espaço NAVE? SIM 
Houve crescimento do numero de clientes após o ingresso no programa de 
aceleração no Espaço NAVE? SIM 
- A empresa conseguiu atingir o break even? SIM 
- Caso SIM, em quanto tempo (meses)? Entre 3 e 6 meses 
A empresa ou produto foi apresentado em outro evento além do Demo Day que faz 
parte do processo do Espaço NAVE? NÃO 
- A empresa recebeu alguma proposta de aporte financeiro? SIM 
O produto que participou do processo de aceleração continua ativo no mercado?
 SIM 
- A empresa, mesmo que com outros produtos ainda existe e atua no mercado?
 SIM 
Poderia descrevê-lo? Não deu continuidade. Mas há confidencialidade 
envolvida. 
Caso negativo, quais seriam as principais razões?  
 
 
 
Nome da empresa: DELTA 
Website http://xxxxxxxx.net 
Telefones (21) xxxxx-0115 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ 
O respondente é: Fundador 
Qual a formação dos fundadores/sócios? Graduação 
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Data da fundação de empresa (mês e ano) out/14 
Data do ingresso no Espaço NAVE (mês e ano) ago/15 
Número de sócios que atuam na empresa. 2 
Número de pessoas que trabalham na empresa. 2 
O produto que passou pelo processo de aceleração no Espaço NAVE atende a que 
setor? Serviços 
O produto que foi desenvolvido/aprimorado tem potencial para que mercado?
 Internacional 
Por que a empresa resolveu ingressar no programa do Espaço NAVE? Pela 
oportunidade de ter um acompanhamento de mentores e aprender um processo de 
inovação (muito do que aprendemos no Nave usamos até hoje) 
Em relação ao processo de aceleração oferecido pelo Espaço NAVE identifique a 
intensidade de uso dos serviços abaixo sendo "0" quando não se aplicar ao caso - 
"1" nunca - "2" pouco - "3" médio - "4" muito Serviço: ESPAÇO FÍSICO 4 MUITO 
Serviço: APOIO À DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 4 MUITO 
Serviço: TREINAMENTO (Cursos, Palestras, Workshops, etc.) 4 MUITO 
Serviço: MENTORIAS 4 MUITO 
Serviço: NETWORK 4 MUITO 
Serviço: CLIENTES (apoio para identificação de mercado potencial) 2 POUCO 
Serviço: FINANCIAMENTO (apoio a acesso a investidores) 0 NÃO SE APLICA 
Serviço: FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES (apoio à estruturação de equipe)
 3 MEDIO 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: ESPAÇO FÍSICO Foi bom pelo fato de ter um local para 
trabalhar e pelas oportunidades que surgiram no local. Ex.: fiz pitch em inglês para o 
Governador do Colorado, uma das experiências mais incríveis da minha vida. 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: APOIO A DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO Ajudou bastante a 
pensar fora da caixa, já que o negócio em si surgiu de outro que eu tive no passado. 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: TREINAMENTO (Cursos, Palestras, Wokshops, atc.)
 Ajudou a gente a entender a importância de ter processos bem definidos, sem 
contar a oportunidade de aprender com gente mais experiente que a gente. 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: MENTORIAS Todas, sem exceção, agregaram ao projeto 
de alguma forma. 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: NETWORK Nada tem mais valor que ter a confiança das 
pessoas. Através do Nave, consegui estabelecer alguns relacionamentos que até 
hoje se agregam, mutuamente. 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: CLIENTES (apoio a identificação mercado potencial) O 
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programa nos ajudou a explorar outros mercados, potenciais clientes, que não 
estavam no nosso radar. 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: FINANCIAMENTO (apoio a acesso a investidores)
 Apesar de termos tido contato com investidores, não chegamos a buscar 
efetivamente investimento por conta da maturidade do projeto. Mas sei que outras 
startups conseguiram avançar neste sentido. 
Descreva ou acrescente comentário em relação a como os serviços oferecidos pelo 
Espaço NAVE contribuíram ou não no processo de aceleração das startups 
participantes. Serviço: FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES (apoio a estruturaçao 
de equipe) Esse item dispensa comentários. Sempre que precisamos de algo, o 
pessoal do NAVE sempre foi solícito. 
Houve alguma demanda por parte de sua empresa ou equipe que não compõe o 
escopo do modelo de aceleração adotado pelo Espaço NAVE? SIM 
Caso SIM, poderia identificar estas demandas e com que intensidade foram 
demandadas? Sendo: "0" Nunca demandado - "1" Pouco demandado - "2" 
Mediamente demandado - "3" Muito demandado. DEMANDA: Ajuda na busca de 
financiamentos, auxílio e capital de risco, investidor anjo. 2 MEDIAMENTE 
DEMANDADO 
DEMANDA: Apoio à participação de feiras e amostras. 3 MUITO DEMANDADO 
DEMANDA: Networking com empresários e outros atores da comunidade. 3 
MUITO DEMANDADO 
DEMANDA: Consultoria para desenvolvimento de novos produtos. 0 NUNCA 
DEMANDADO 
DEMANDA: Pesquisa de mercado. 2 MEDIAMENTE DEMANDADO 
DEMANDA: Assessoria para comercialização. 1 POUCO DEMANDADO 
DEMANDA: Consultoria para recrutamento de pessoal. 1 POUCO 
DEMANDADO 
DEMANDA: Uso de laboratórios para desenvolvimento de produtos. 0 NUNCA 
DEMANDADO 
Descreva como os serviços demandados influenciaram no processo de 
criação/aprimoramento de novos produtos ou serviços inovadores: 1. Ajuda na 
busca de financiamentos, auxílio e capital de risco, investidor anjo: Ajudou a 
entender como "modelar" a parte financeira para apresentar a investidores. 
2. Apoio à participação de feiras e amostras: Além dos eventos no NAVE, tivemos 
acesso a alguns eventos gratuitos. 
3. Networking (rede de contatos) com outros empresários: Tivemos diversas 
oportunidades de fazer contatos, com empresas como Udemy, o Governador do 
Colorado (e sua comitiva), dentre outros. 
4. Consultoria para desenvolvimento de novos produtos: Não se aplica 
5. Pesquisa de mercado: Ajudou no processo 
6. Assessoria para comercialização: Ajudou no processo 
7. Consultoria para recrutamento de pessoal: Não se aplica 
8. Uso de laboratório para desenvolvimento de produto: Não se aplica 
Sobre a sua relação e/ou de sua equipe com a equipe do Espaço NAVE poderia 
informar se os mesmos se sentiram à vontade para comentar suas ideias, 
dificuldades, dúvidas, ou mesmo para reivindicar alguma coisa? Sim, total. 
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Houve alguma demanda por parte de sua empresa e/ou de sua equipe que não faz 
parte das demandas a serem atendidas pelo modelo de aceleração adotado pelo 
Espaço NAVE? Descreva: Não me recordo. 
SOBRE O DESENVOLVIMENTO E DESEMPENHO DO NEGÓCIO DURANTE E 
PÓS PROCESSO DE ACELERAÇÃO.- O produto ou negócio já existia antes do 
ingresso no Espaço NAVE? SIM 
- Numero de pessoas ou fundadores que compõe a equipe? 2 
Acredita que o tamanho da equipe foi adequado? SIM 
- Porquê? Não se aplica 
- Quantos meses transcorreram entre o inicio do projeto/modelagem do negócio até 
a validação do produto? Até 6 meses 
- O negocio criado foi capaz de gerar algum emprego direto? NÃO 
Caso SIM, Quantos?  
- Sua empresa já tinha algum faturamento quando ingressou no Espaço NAVE?
 NÃO 
- Caso SIM, ouve crescimento deste faturamento entre a data de ingresso até a 
saída do programa de aceleração no Espaço NAVE? NÃO 
Caso SIM - Em qual percentual?  
Caso NÃO - A empresa começou a faturar durante o do programa de aceleração no 
Espaço NAVE? NÃO 
Houve crescimento do numero de clientes após o ingresso no programa de 
aceleração no Espaço NAVE? SIM 
- A empresa conseguiu atingir o break even? NÃO 
- Caso SIM, em quanto tempo (meses)?  
A empresa ou produto foi apresentado em outro evento além do Demo Day que faz 
parte do processo do Espaço NAVE? NÃO 
- A empresa recebeu alguma proposta de aporte financeiro? NÃO 
O produto que participou do processo de aceleração continua ativo no mercado?
 SIM 
- A empresa, mesmo que com outros produtos ainda existe e atua no mercado?
 SIM 
Poderia descrevê-lo?Caso negativo, quais seriam as principais razões? 
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APÊNDICE 3 – Roteiro entrevista complementar 

 

1) QUESITO:  INVESTIMENTO 

E. ALFA “Não tínhamos interesse” 

E. BETA “Tivemos mais de 2 cursos sobre 
captação de recurso através de investimento e 
outros programas” 

E. DELTA “Apesar de termos tido contato com 
investidores, não chegamos a buscar efetivamente 
investimento por conta da maturidade do projeto. 
Mas sei que outras startups conseguiram avançar 
neste sentido.” 

 

Se um dos principais papeis das aceleradoras é viabilizar a aproximação das 

startups com investidores, porque, na sua percepção, nas empresas entrevistadas 

isso não estava muito latente? 

RESPOSTA: 

2) QUESITO: COLABORADORES  

A Aceleradora contribuiu pouco ou foi pouco demandada em relação ao apoio na 

estruturação de equipe? 

RESPOSTA: 

3) QUESITO APOIO NA ÁREA COMERCIAL (CLIENTES MERCADO ETC.) 

3.1 – Na sua opinião equipe maiores poderiam mudar resultados dos prazos de 

validação do produto e ou faturamento? 

RESPOSTA: 

3.2 – Nas respostas obtidas com as quatro empresas pesquisadas duas informaram 

não ter conseguido gerar receita ou ter acréscimo no faturamento. Na sua opinião 

quais os possíveis motivos para que isso ter ocorrido? 

RESPOSTA: 

4) - QUESITO PONTO DE EQUILIBRIO 
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Nas respostas obtidas com as quatro empresas pesquisadas duas informaram não 

ter conseguido alcançar o ponto de equilíbrio (break-even). 

Na sua opinião quais os possíveis motivos para que isso ter ocorrido? 

RESPOSTA: 

5) QUESITO PERMANENCIA NO MERCADO 

As quatro empresas participantes da pesquisa informaram que ainda continuam 

ativas no mercado, três delas anda mantem o produto que passou com a startup 

pelo processo de aceleração em comercialização. Na sua opinião houve algo que 

tenha chamado sua atenção ou algo de efetivo com que a aceleradora tenha 

contribuído para isso? 

Nas respostas obtidas com as quatro empresas pesquisadas duas informaram não 

ter conseguido gerar receita ou ter acréscimo no faturamento. Na sua opinião quais 

os possíveis motivos para que isso ter ocorrido? 

RESPOSTA: 
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APÊNDICE 4 - Transcrição entrevista complementar 

 

1) QUESITO:  INVESTIMENTO 

E. ALFA “Não tínhamos interesse” 

E. BETA “Tivemos mais de 2 cursos sobre 
captação de recurso através de investimento e 
outros programas” 

E. DELTA “Apesar de termos tido contato com 
investidores, não chegamos a buscar efetivamente 
investimento por conta da maturidade do projeto. 
Mas sei que outras startups conseguiram avançar 
neste sentido.” 

 

Se um dos principais papeis das aceleradoras é viabilizar a aproximação das 

startups com investidores, porque, na sua percepção, nas empresas entrevistadas 

isso não estava muito latente? 

RESPOSTA: 

Empresa DELTA: 

Nós participamos de uma pré-aceleradora, que não incluía investimento, embora 

tenhamos tido contato com investidores. Entretanto, nosso projeto estava muito cru 

para receber qualquer tipo de investimento, então optamos por não procurá-los. 

2) QUESITO: COLABORADORES  

A Aceleradora contribuiu pouco ou foi pouco demandada em relação ao apoio na 

estruturação de equipe? 

RESPOSTA: 

Empresa DELTA: 

Foi essencial em vários aspectos, sobretudo por termos tido a oportunidade de 

organizar os processos de nosso projeto, coisa que não tínhamos anteriormente. 

3) QUESITO APOIO NA ÁREA COMERCIAL (CLIENTES MERCADO ETC.) 

3.1 – Na sua opinião equipe maiores poderiam mudar resultados dos prazos de 

validação do produto e ou faturamento? 
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RESPOSTA: 

Empresa DELTA: 

Pra validação sim, mas pra faturamento não, pois nosso projeto ainda não estava 

pronto. 

3.2 – Nas respostas obtidas com as quatro empresas pesquisadas duas informaram 

não ter conseguido gerar receita ou ter acréscimo no faturamento. Na sua opinião 

quais os possíveis motivos para que isso ter ocorrido? 

RESPOSTA: 

Empresa DELTA: 

Solução não-ideal, equipe comercial fraca e investimento em marketing insuficiente. 

4) - QUESITO PONTO DE EQUILIBRIO 

Nas respostas obtidas com as quatro empresas pesquisadas duas informaram não 

ter conseguido alcançar o ponto de equilíbrio (break-even). 

Na sua opinião quais os possíveis motivos para que isso ter ocorrido? 

RESPOSTA: 

Empresa DELTA: 

É necessário ter faturamento pra isso. Nosso programa era de pré-aceleração e, 

portanto, não tínhamos a obrigação de vender nossos produtos/serviços. Isso talvez 

tenha contribuído para o fato de nenhum projeto ter atingido o break-even (nosso 

caso, inclusive). 

5) QUESITO PERMANENCIA NO MERCADO 

As quatro empresas participantes da pesquisa informaram que ainda continuam 

ativas no mercado, três delas anda mantem o produto que passou com a startup 

pelo processo de aceleração em comercialização. Na sua opinião houve algo que 
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tenha chamado sua atenção ou algo de efetivo com que a aceleradora tenha 

contribuído para isso? 

Nas respostas obtidas com as quatro empresas pesquisadas duas informaram não 

ter conseguido gerar receita ou ter acréscimo no faturamento. Na sua opinião quais 

os possíveis motivos para que isso ter ocorrido? 

RESPOSTA: 

Empresa DELTA: 

É difícil responder sem conhecer os projetos, suas áreas de atuação e sua equipe. 

Time e solução são essenciais para avaliar esses pontos. 

Tomando o nosso projeto como exemplo, nós já pivotamos várias vezes até 

encontrarmos um modelo de negócios que gere receita e até então estamos com 

essa dificuldade. 

 


