
O Cenário de
Corporate Venture
no Brasil



Trabalhar com startups é uma realidade bem comum das grandes empresas 
globais. Seja por estratégias de M&A, desenvolvimento de produtos em conjunto 

ou simplesmente contratação de serviços de startups, esse cenário vem gerando 
uma aproximação cada vez maior entre startups e corporações. 

O investimento de companhias em startups, o Corporate Venture Capital, foi 
responsável por 20% de todo valor investido em startups no ano de 2018, de acordo 

com levantamento do CB Insights. Com o objetivo de ganhar velocidade e trazer 
novas cabeças para pensarem juntas sobre o mesmo problema, o limite dessa 

parceria é o quanto a organização está disposta a abrir suas portas.

No Brasil, a ACE realizou um mapeamento exclusivo, no qual identificamos e 
exploramos 138 programas de conexão entre startups e grandes empresas. 

Mergulhamos nas análises e cruzamos dados para trazer maior entendimento sobre 
como esse cenário se apresenta no país, seu grau de maturidade e oportunidades. 

Introdução

Cerca de 75% das 
empresas listadas pela 
Fortune 100 trabalham 
com startups para: 
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Implementar estratégia 
de crescimento e acesso 

a novos mercados;

Monitorar novas 
tecnologias e se 

aproximar de talentos 
empreendedores;

Resolver problemas 
internos de eficiência 

operacional e ganho de 
competitividade. 



O Cenário Nacional
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Grandes empresas brasileiras acreditam que trabalhar 
com startups possibilita o acesso a melhores soluções 
do que os tradicionais fornecedores e inovações 
internas porque são alternativas mais:

Apesar da quantidade de 
programas existentes e 

crescimento das iniciativas de 
Startup Engagement, cerca de 

60% dos programas não alcançou 
seus objetivos iniciais na primeira 

onda e gerou um sentimento de 
frustração para uma das partes. 

Por isso, ter uma estratégia 
condizente de inovação, uma 

definição clara da governança, 
envolvimento da liderança, budget 

alocado e clareza dos outputs ou 
expectativas finais das startups são 

alguns fatores que podem contribuir.

RÁPIDAS
Soluções de uso fácil
e simplificado

CUSTOMIZADAS
Soluções atuantes
diretamente nas
dores dos clientesENXUTAS

Startups gostam
de simplicidade
e atuam de
forma enxuta

Fonte: ACE Cortex



Os Caminhos
de Startup
Engagement

Formas de conexão

Apenas 40% das empresas que se 
relacionam com startups atuam 
nos níveis mais avançados de 
investimento e aquisição. O que 
mostra que os projetos de Startup 
Engagement ainda podem 
amadurecer muito no Brasil. 

STARTUP COMO FORNECEDOR
Contratação: Uma das formas mais simples de iniciar a aproximação com 
startups, pois possibilita a resolução de problemas do dia a dia do negócio 
de forma mais ágil

PROJETO PILOTO
Teste e Validação: Prova de conceito com uma meta de sucesso atrelada a um 
curto espaço de tempo. Se a meta for cumprida, o serviço prestado é 
contratado ou oferecido a clientes

CORPORATE VENTURING
Investimento: É a forma mais complexa de relacionamento. Para chegar a este 
nível, quando a empresa se torna uma investidora nas startups, é necessário 
entender muito bem desta relação

LABORATÓRIOS
Potencialização: Uso de atributos como capital, bom networking e profissionais 
gabaritados para ajudar startups em seus dilemas de negócio. Para a empresa, é 
uma forma de arejar a cultura

COWORKINGS
Incubação: Espaços compartilhados, criados por grandes empresas para gerar 
interações entre ambas, e assim absorverem conceitos de inovação das startups

EVENTOS 
Relacionamento: Oportunidades de interação mais simples com as startups, seja 
participando de eventos de terceiros ou organizando iniciativas próprias

03Fonte: ACE Cortex



Os setores de
atuação dos programas
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Os setores que mais se 
destacam são Financeiro, 
Varejo e de Tecnologia. Devido 
à grande quantidade de 
programas, é importante que 
cada iniciativa tenha uma forte 
proposta de valor e gere 
resultados concretos para os 
empreendedores e corporação. 

Fonte: ACE Cortex
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Existem diversas formas de conexão com startups, cada uma 
delas com níveis de maturidade e de complexidade diferentes. 

Os Níveis de trabalho com Startups

Nível 1 - Contratação de startups como fornecedores das áreas de negócio

Nível 2 - Contratação de startup como impulsionadora em projetos de inovação

Nível 3 - Estratégias de go-to-market conjuntas

Nível 4 - Investimento em startups

Nível 5 - Aquisição de Startups

15,2%

12,3%

31,2%

41,3%

05Fonte: ACE Cortex



Os fundos de investimentos
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Das 120 empresas que trabalham com startups 
no Brasil, 55 possuem fundos de investimentos 
em startups, que é a frente mais avançada e 
complexa no relacionamento.

55

SIM

83

NÃO
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A Relação com Fundos 
de Investimentos

Empresas menos maduras em relação a relacionamento com 
startups não costumam ter fundos de investimentos 
dedicados a isso. Porém, o cenário já é diferente quando 
falamos de companhias que atuam com conexões níveis 4 
e 5, quando o número de fundos sobe consideravelmente. 

Considerando as verticais, programas financeiros são os que têm 
mais penetração em fundos de investimento. Seguidos de perto por 
tecnologia e telecom. Verticais de capital intensivos, como aviação 
óleo e gás, também tem, em sua maioria das vezes, um fundo 
atrelado. Com exceção da siderurgia, com apenas 20%. 
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Voo solo ou com parceiros?
De acordo com o levantamento realizado pela ACE, apenas 34% dos 
programas de Corporate Venture são realizados sem o auxílio de um 
parceiro. Entre esses, destaca-se a vertical de tecnologia com mais 
programas organizados internamente. Já áreas como Varejo e 
Telecom são os que mais contam com ajuda externa. 
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Parceiros para programas
mais avançados
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Para aproximações de nível 1 e 2, o cenário mais comum são as empresas 
executarem os programas sozinhas. Já em processos mais elaborados, 
como a construção de um negócio em conjunto e investimento/aquisição, 
a grande maioria conta com um parceiro, como a ACE.
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Os próximos passos
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CONTRATAÇÃO
DA STARTUP

Cadastro da startup como 
fornecedor da corporação 
e uso da sua solução do 

dia a dia; 

INVESTIMENTO OU M&A
Aporte financeiro realizado 

na startup pela grande 
sinergia existente ou até 

possibilidade de aquisição;

REVENDA DA SOLUÇÃO
Utilização do serviço da 
startup para a cadeia de 
clientes ou fornecedores 
como uma estratégia de 

aumentar o valor agregado, 
geralmente envolvendo um 

revenue-share;

INDICAÇÃO
Em um cenário de não existir 

sinergias atuais com a empresa 
e nem futuras no médio prazo, 

pode se realizar uma 
recomendação da startup para 

outra empresa, fornecedor, 
cliente ou parceiro para gerar 

uma boa experiência aos 
empreendedores.

PESQUISA & 
DESENVOLVIMENTO
Desenvolvimento de 
novos negócios ou 

soluções que resolvam 
grandes problemas da 
corporação para ganho 

novas receitas ou 
eficiência operacional; 

ACOMPANHAMENTO
Acompanhamento da startup 
por não existir fit atualmente, 
mas que pode ser solicitada 

em uma nova onda ou 
oportunidade futura no 

médio-prazo; 



O que são
as POCs?

Uma POC (Proof of Concept) serve para testar a ideia de sucesso 
obtida pela empresa ao conhecer a solução de uma startup. Esse 
teste é feito por meio da comprovação de uma hipótese de solução. 
A POC acontece com uma implementação parcial e específica em 
um problema latente, com o objetivo de evitar o desperdício de 
recursos e gerar aprendizados rápidos. Uma vez alcançados os 
objetivos da POC, é possível contar com uma maior segurança no 
sucesso da aplicação total da solução em questão. 
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EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Tem como objetivo aumentar a produtividade 
e melhorar a performance da empresa por meio 
de soluções, para otimizar atividades internas 
focadas na cadeia produtiva do atual core 
business e produtos já estabelecidos.

NOVOS NEGÓCIOS
Tem como objetivo melhorar os atuais produtos 
e soluções do portfólio atual da empresa por 
meio do complemento de soluções das startups, 
gerando novos negócios ou absorvendo novas 
funcionalidades.

Existem duas modalidades de POCs: 
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A ACE tem como experiência e histórico a aceleração de 300 startups, além da realização mais de 50 programas de inovação aberta 
com startups para grandes empresas. Por isso, apontamos as etapas mínimas necessárias para estabelecer uma relação de sucesso. 
Com esses 8 passos é possível fazer um programa que gere resultados concretos e seja proveitoso para as duas partes. 

TIME RESPONSÁVEL
É preferível alocar alguém com 
experiência e tempo de casa para 
ajudar a destravar o dia a dia dos 
projetos e conciliar visões entre as 
partes.

ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO
Independentemente da metodologia 
a ser seguida, é necessário ter 
clareza dos principais objetivos ao 
seu relacionar com as startups.

PLANO DE GOVERNANÇA
É recomendável a estruturação de 
uma esteira ágil de contratação de 
startups, que siga procedimentos 
mais flexíveis e amigáveis para os 
empreendedores. Também, reunir a 

área de compras, suprimentos, 
jurídica e demais envolvidos para se 
criar uma governança focada em 
projetos de inovação com budget, 
alçadas e políticas adaptáveis para 
esse tipo de iniciativa.

DEFINIÇÃO DE TESES
Atuando como um farol na busca de 
oportunidades, as teses de inovação 
são a definição dos problemas que 
iremos atacar, quais as principais 
verticais, seguimentos, modelo de 
negócio, estágio de maturidade ou 
funding, tecnologias, dentre outros.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Definir uma forte proposta de valor 
para o seu programa respondendo a 

pergunta: o que torna sua empresa 
única? Quais vantagens e benefícios 
as startups terão ao participar do 
programa? Posteriormente, é 
necessário ter uma estratégia de 
recrutamento ativa para encontrar as 
melhores oportunidades. 

PROJETO PILOTO
As POCs são basicamente a 
aplicação teste da solução da 
startup em um grupo de controle 
com o objetivo de gerar novos 
negócios ou aumentar a eficiência 
operacional da empresa. 

REDE DE MENTORES
Definição de lideranças para 
acompanhar e apadrinhar os 

projetos em desenvolvimento com o 
objetivo de reduzir as barreiras e 
ganhar velocidade. Para a formação 
dessa rede de mentores, é 
necessário selecionar a dedo 
pessoas da empresa com perfil 
esperado, treiná-las e acompanhar 
os outputs gerados em cada sessão. 

FÓRUM DE INOVAÇÃO
Encontros no mínimo bimestrais 
para repasse e sugestões de novas 
oportunidades, acompanhamento 
dos indicadores, alinhamento de 
expectativas, discussões de 
tendências e levantamento de 
feedbacks de melhorias internas. 

Dicas de Ouro
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Os programas de Corporate Venture no Brasil

VAREJO

INDÚSTRIA

SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO

TECNOLOGIA E TELECOM



Por fim…

Devo apostar em Corporate Venture?

São vários os motivos que levam uma grande companhia 
a trabalhar com startups, mas tudo deve ser analisado a 
partir de um ponto de vista estratégico para a companhia, 
e comprado por todo o time – a começar pela liderança. 
Sem isto, as possibilidades de dar errado são grandes. 
Antes de iniciar um programa de relacionamento com 
startups, é fundamental estar atento a uma série de 
aspectos que, quando não priorizados, acabam por 
prejudicar – e até estragar – a relação. 
Destacamos: qual o objetivo e a missão a longo prazo?

Esperamos que o report O Cenário de Venture Capital 
no Brasil sirva como guia para novas jornadas de 
inovação e o desenvolvimento do ecossistema. 
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Sobre a ACE
A ACE é uma empresa de inovação. Atua junto aos 
melhores empreendedores e corporações no 
crescimento exponencial. Investe em startups e 
impulsiona empresas a novos patamares de mercado 
e de criação de seu futuro. Entre as startups que já 
participaram de seus programas estão nomes como 
Love Mondays, Hiper e Cuponeria.

Como ACE Cortex, unidade de consultoria, constrói e 
executa junto a liderança e colaboradores, estratégias 
de inovação e obtém resultados reais.

Para conhecer todas as nossas 
soluções, acesse:

acestartups.com.br/cortex

Aproveite e conheça todas as 
startups do portfólio ACE.


