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Sobre a ACE
A ACE é uma empresa de inovação que investe em 
startups Early Stage e atua como consultora de 
inovação nas maiores empresas brasileiras. Como 
ACE Startups, busca empreendedores de alto 
impacto para investir não só capital, mas também 
ter uma atuação ativa no desenvolvimento da 
startup, com o conhecimento de quem já acelerou 
mais de 500 delas, investiu em 116 e obteve 16 exits 
- a melhor performance do ecossistema nacional.

O objetivo da ACE Startups é acompanhar startups 
com potencial de escalabilidade em todas as fases 
do investimento pré Series A. 



Introdução

Com o objetivo de encontrar semelhanças e 
aprofundar o perfil de empreendedores que 
levam suas startups a séries A e B, 
selecionamos os principais fundos de 
Venture Capital que atuam nessas rodadas 
de investimentos no Brasil. 

Buscamos compreender dados como 
formação dos empreendedores, idade, 
tempo de carreira e áreas de atuação. 
Levantamos as principais faculdades e 
universidades de formação e 
pós-graduação, bem como quanto tempo de 
atuação profissional no mercado antes da 
fundação da startup. 



Selecionamos os principais fundos de Venture Capital 
que atuam no Brasil, sendo eles: Astella 
Investimentos, Confrapar, Valor Capital, e.bricks 
Ventures, DGF Investimentos, Kaszek Ventures, 
Monashees, Redpoint eventures e a própria ACE 
Startups, que gera deal-flow para esses fundos. Foi 
feito um raio-x sobre o perfil da startup e dos 
fundadores das startups investidas e vendidas por 
esses fundos, utilizando dados públicos dos sites e 
LinkedIn dos fundadores. 

Geramos análises comparativas de cunho 
demográfico, educacional e profissional, junto com os 
principais segmentos e modelo de negócio investidos 
por cada fundo.

Metodologia



Segmento vs. 
Ano de Fundação 

Nota-se uma clara explosão de 
startups a partir de 2011, 
predominando, inclusive,  criação 
de startups que focam em serviços 
financeiros, as chamadas fintechs. 

A soma das startups fundadas até 
2006 e anos anteriores, 
corresponde somente a 6% das 
startups criadas.



                  

Modelo de Negócio

B2B

B2C

B2B2C

D2C

*modelo de negócio capturado com a realidade atual e não, na fundação da empresa



O modelo de negócio 
B2B ganha destaque 
entre os que receberam 
mais investimentos, 
correspondendo a mais 
de 60% dos aportes.

A única que foge a 
tendência é a Kaszek 
Ventures, investindo,  
predominantemente, 
em B2C.



Pensando nas possibilidades de saída para uma startup, ao definir a sua tese de 
investimento, os fundos de Venture Capital levam isso em consideração para decidir se o 
foco será investimento B2B ou B2C.

Quando olhamos este cenário pela ótica do investidor, o plano, em nenhum momento é 
manter a startup no portfólio para sempre. Invariavelmente, o objetivos é vender sua 
participação por um valor maior do que se adquiriu. Dessa forma, é possível obter os lucros 
e vender a empresa por múltiplos. 

Indo por este caminho, temos o que chamamos de early-exit. Esta é uma saída quando a 
empresa ainda não explorou todo o potencial de geração de receita para justificar 
diretamente seu valuation. Geralmente, eles atendem à uma demanda mais estratégica de 
mercado. A maioria dos early-exits que acontecem não são muito divulgados na mídia, e vão 
para a rota de M&A.

A rota de Venture Capital é bem agressiva quando falamos de expectativas. Os fundos 
injetam muito dinheiro nas empresas (a quantia varia a cada rodada e série), o seu valuation 
fica bem robusto, mas, em contrapartida, esperam um ótimo resultado após alguns anos.

Rotas de saída: M&A ou VC?



Modelo de Negócio



Destacamos a atuação de Astella 
Investimentos e da DGF Investimentos 
com mais de 60% dos investimentos 
feitos em modelos SaaS.

Cerca de 

80% 
dos investimentos 

foram feitos no 
modelo de SaaS 

Plataforma Online
ou Marketplace



Vertical e Modelo 
de Negócios

Investimentos em Fintech, 
Healthtech, Varejo, Logística, 
Marketing, Educação, Mobilidade, 
Real Estate, IoT e Recursos 
Humanos representam, 
aproximadamente, 70% do total.

O destaque, claramente, são as 
fintechs, acumulando mais do que 
o dobro de investimentos da 
segunda colocada, as logtechs.



                  

ACE Startups: Vertical e Modelo de Negócio

Mais de 80% dos investimentos 
foram feitos em SaaS e Marketplace.
 

*modelo de negócio capturado com a realidade atual e não, na fundação da empresa

Investimentos em Marketing, Agtech, 
Mobilidade, Logtech, Fintech e Varejo 
representam, aproximadamente, 70% do total



                  

2018 foi o ano que as Fintechs se consolidaram no 
Brasil. A forma como as pessoas consomem serviços 
financeiros mudou drasticamente desde então, e tanto 
bancos quanto empresas precisaram rever seus 
produtos para se adaptar à nova realidade. A 
desbancarização sempre foi uma questão crônica no 
Brasil e foi uma das grandes alavancas para o 
crescimento e surgimento das fintechs. Mesmo assim, 
isso não significa uma mudança total no 
relacionamento do consumidor com os bancos, mas 
ter a liberdade de poder substituir alguns serviços 
financeiros transformaram o mercado de hoje. O 
grande desafio das fintechs é atender às novas 
demandas que vieram das mudanças de 
comportamento dos consumidores, cada vez mais 
exigentes. Essas soluções estão proporcionando uma 
diversificação grande de negócios.

Seria a vez das Insurtechs?

Em um painel sobre o mercado de seguros, realizado pela 
Fisher Venture Builder, Lucas Prado, co-fundador da Pier, 
comentou que o segmento de seguros está dez anos atrás do 
mercado financeiro em termos de inovação e digitalização. 
Principalmente por conta da regulação que ainda apresenta 
muitas travas para o crescimento das chamadas Insurtechs. 
Ao contrário do mercado financeiro, que já teve mudanças na 
regulação que abriram esse caminho. O mercado de seguros 
possui grandes barreiras financeiras e regulatórias, resultando 
em um segmento lento, por isso, Insurtechs vem engajando 
com a intenção de solucionar gaps do mercado tradicional, 
muito similar às fintechs alguns anos atrás. O mercado das 
Insurtechs já começou a se movimentar mais ativamente por 
conta do Sandbox Regulatório da SUSEP, projeto de inovação 
para o setor de seguros do Brasil, que tem o objetivo de abrir 
algumas regras para que as Insurtechs possam fazer testes.



Demografia: 
Gênero

Ainda vemos a destoante 
predominância de 
fundadores do gênero 
masculino, representando 
90% do total. É possível 
perceber que a partir de 
2010, a presença feminina 
começou a crescer.

F M



A parcela de mulheres empreendendo está aumentando consideravelmente todo ano, 
mesmo que ainda seja destoante a diferença grande com a parcela de 
empreendedores do gênero masculino, mas desde 2010 vemos um crescente 
aumento de mulheres fundando startups. Segundo o Sebrae, de 2014 para 2019 o 
aumento de mulheres empreendedoras aumentou em 124%. O cenário de 
empoderamento feminino está cada vez mais forte no país. No entanto, alguns 
desafios ainda são muito comuns para o empreendedorismo, como falta de apoio e 
sexismo, o que cria ainda mais empecilhos para a liderança feminina. 

Abrir novos negócios se tornou uma alternativa para criar um equilíbrio entre a 
presença de homens e mulheres. Para fomentar e fortalecer a presença de mulheres 
empreendendo, é necessário criar circunstâncias e iniciativas que ajudem a anular 
essas barreiras. O fundo WE Ventures da Microsoft e a Rede Mulher Empreendedora 
são dois ótimos exemplos de iniciativas que fomentam uma maior presença de 
mulheres empreendedoras. O WE Ventures tem foco em apoiar e investir em startups 
com presença feminina e, a RME é uma rede que se apoia e favorece a entrada de 
mulheres nesse mercado. 

Como fomentar maior presença de 
mulheres empreendedoras?



Demografia: Idade na fundação

Astella Investimentos: 33,5 anos
e.bricks Ventures: 32 anos
DGF Investimentos: 30,6 anos
Confrapar: 27,4 anos

Monashees: 32 anos
Kaszek Ventures: 31,1 anos
Redpoint eventures: 32,1 anos
Valor Capital: 30,4 anos

Idade média por fundo de investimento

Idade média dos fundadores 
na época da fundação das 

empresas: 31,6 anos.

O fundador mais novo tinha 

19 anos e, o mais velho 
tinha 65 anos.

18
anos

70
anos



                                 

Experiência Pré-Fundação

dos fundadores tiveram alguma 
experiência pré-fundação44,4% dos fundadores não tiveram 

experiência pré-fundação55,6% A média de anos de experiência 
profissional dos  fundadores 
anterior à fundação da sua 
empresa é de 6,2 anos.

Menos da metade dos 
fundadores analisados, tiveram 
alguma experiência no ramo da 
empresa que fundaram.

Mais de 70% das experiências 
profissionais foram em grandes 
empresas, outras experiências 
empreendedoras e no mercado 
financeiro.



                                 

Experiência Pré-Fundação

dos fundadores tiveram alguma 
experiência pré-fundação41,2% dos fundadores não tiveram 

experiência pré-fundação58,8% A média de anos que os 
fundadores das startups do 
portfólio da ACE, tiveram de 
experiência profissional anterior 
à fundação da sua empresa é 
de 4,7 anos.

Menos da metade dos 
fundadores analisados tiveram 
alguma experiência no ramo da 
empresa que fundaram.

Mais de 70% das experiências 
profissionais foram em grandes 
empresas, outras experiências 
empreendedoras e em 
consultorias.



100% dos fundadores passaram pela graduação.*

Se dividem, praticamente, de forma igualitária entre 
universidades públicas, privadas ou estrangeiras.

Os cursos que predominam e representam, 
aproximadamente, 70% do total, são: Administração, 
Engenharia, Economia e Ciência da Computação.

*fundadores sem informação disponível foram desconsiderados

1º

2º

3º

4º

5º

Universidades com mais de 10 fundadores
Perfil Educacional: 
Graduação



50% dos fundadores fizeram alguma pós-graduação*

Mais de 60% dos fundadores fizeram uma pós-graduação 
com ênfase em Administração ou Finanças.

Aqui, as instituições estrangeiras ganham mais destaque 
- principalmente Stanford, renomado berço de 
empreendedores. 

*fundadores sem informação disponível foram desconsiderados

Perfil Educacional: 
Pós-Graduação

Universidades com mais de 10 fundadores

1º

2º

3º

4º

5º



Estamos o tempo todo buscando minimizar erros e 
incertezas, estamos o tempo todo treinando e revendo 
nossos processos para maximizar resultados e reduzir o 
risco de perdas. As empresas se estruturam, se organizam 
e selecionam pessoas para acertar. Com isso em mente, o 
principal viés dos fundos de Venture Capital em questão 
de perfil educacional dos founders, é o de sobrevivência. 
Já existe um histórico de grandes empresas sendo 
fundadas e levadas ao sucesso com empreendedores 
com esse perfil educacional, o que acaba atraindo os VCs. 
Sem esse viés na avaliação de potenciais investimentos é 
possível descobrir oportunidades excelentes, que poucos 
fundos olham com a devida diligência. Além disso, 
fundadores com perfis educacionais que fogem do padrão 
têm visões diferentes, o que traz maior diversidade de 
ideias para a mesa.

Como fugir do viés de avaliação de 
perfil educacional?

Time é um dos aspectos mais levados em consideração 
na decisão de um investimento. No entanto, os “selos” que 
cada fundador carrega consigo, têm um peso muito 
grande na tomada de decisão por parte do investidor, 
porque pelo histórico de empresas de sucesso, existe um 
padrão a ser buscado. Olhar com maior diligência para o 
lado comportamental e psicológico dos fundadores, pode 
trazer insights para a visão do business, que os “selos” não 
trazem. 

Fugir das fontes tradicionais de originação de startups, 
flexibilizar o histórico educacional e focar no histórico de 
vivência, são os primeiros passos a se dar para fugir do 
viés de avaliação. O foco deve estar menos na habilidade 
técnica e específica e mais na capacidade de montar um 
time vencedor.

                  



                  

Perfil Educacional:
Divisão por fundo



Os fundadores analisados que foram 
investidos pela Monashees, estudaram, 
principalmente em universidades públicas 
ou estrangeiras. 

Os cursos que predominam continuam 
sendo Administração, Engenharia, 
Economia e Ciência da Computação. 

53% dos fundadores fizeram alguma 
pós-graduação*

*fundadores sem informação disponível foram desconsiderados

1º

2º

3º

4º

5º

Série A+

1º

2º

3º

4º

5º

Pós Graduação

Graduação

Monashees



Os fundadores analisados que foram 
investidos pela Kaszek, estudaram, 
principalmente em universidades privadas 
ou estrangeiras. 

Os cursos que predominam continuam 
sendo Administração, Engenharia, 
Economia e Ciência da Computação. 

57% dos fundadores fizeram alguma 
pós-graduação*

*fundadores sem informação disponível foram desconsiderados

1º

2º

3º

4º

5º

1º

2º

3º

4º

5º

Pós Graduação

Graduação

Kaszek Ventures
Série A+



Os fundadores analisados que foram 
investidos pela Redpoint eventures, 
estudaram, principalmente em 
universidades privadas ou públicas. 

Os cursos que predominam continuam 
sendo Administração, Engenharia, 
Economia e Ciência da Computação. 

48% dos fundadores fizeram alguma 
pós-graduação*

*fundadores sem informação disponível foram desconsiderados

1º

2º

3º

4º

5º

1º

2º

3º

4º

5º

Pós Graduação

Graduação

Redpoint Ventures
Série A+



Os fundadores analisados que foram 
investidos pelo Valor Capital, estudaram, 
principalmente em universidades 
estrangeiras. Os cursos que predominam 
são Administração, Engenharia, Economia 
e Finanças.  

Valor Capital não investiu em fundadores 
que tenham cursado a mesma instituição 
na pós-graduação.

 40% dos fundadores fizeram alguma 
pós-graduação*

*fundadores sem informação disponível foram desconsiderados

1º

2º

3º

Pós Graduação

Graduação

Valor Capital
Outras universidades

Série A+



Os fundadores analisados que foram 
investidos pela Astella Investimentos, 
estudaram, principalmente em 
universidades privadas ou públicas. 

Os cursos que predominam continuam 
são Administração, Engenharia, 
Publicidade e Jornalismo. 

71% dos fundadores fizeram alguma 
pós-graduação*

*fundadores sem informação disponível foram desconsiderados

Pós Graduação

Graduação

Astella Investimentos
1º

2º

3º

4º

5º

1º

2º

Universidades com 
mais de 2 fundadores

Outras universidades

Série A+



Os fundadores analisados que foram 
investidos pela e.bricks Ventures, estudaram, 
praticamente, de forma igualitária entre 
universidades públicas, privadas ou 
estrangeiras.

Os cursos que predominam continuam sendo 
Administração, Engenharia, Economia e Ciência 
da Computação. 

48% dos fundadores fizeram alguma 
pós-graduação*

*fundadores sem informação disponível foram desconsiderados

Pós Graduação

Graduação

E.bricks Ventures

1º

2º

Outras 
universidades

A única universidade com mais de um fundador 
investido pela e.bricks Ventures é a USP.

Série A+

Instituições com mais 
de 2 fundadores

Outras Instituições



Os fundadores analisados que foram 
investidos pela Confrapar, estudaram, 
predominantemente em universidades 
privadas ou estrangeiras.

Os cursos que predominam continuam 
são Administração, Engenharia, Economia 
e Desenvolvimento de Sistemas.

 26,7% dos fundadores fizeram alguma 
pós-graduação*

*fundadores sem informação disponível foram desconsiderados

Pós Graduação

Graduação

Confrapar A Confrapar não investiu fundadores que tenham 
cursado a mesma universidade.

A Confrapar não investiu fundadores que tenham 
cursado a mesma instituição.

Série A+



Os fundadores analisados que foram 
investidos pela DGF Investimentos, 
estudaram, predominantemente em 
universidades privadas ou estrangeiras.

Os cursos que predominam continuam 
são Administração, Engenharia da 
Telecomunicação, Economia e 
Computação.

 45,5% dos fundadores fizeram alguma 
pós-graduação*

*fundadores sem informação disponível foram desconsiderados

Pós Graduação

Graduação

DGF Investimentos A DGF Investimentos não investiu fundadores que 
tenham cursado a mesma universidade.

A DGF Investimentos não investiu fundadores que 
tenham cursado a mesma instituição.

Série A+



Os fundadores analisados que 
foram investidos pela Astella 
Investimentos, estudaram, 
principalmente em universidades 
privadas ou públicas. 

Os cursos que predominam 
continuam são Administração, 
Engenharia, Publicidade e 
Jornalismo. 

71% dos fundadores fizeram 
alguma pós-graduação*

*fundadores sem informação disponível foram desconsiderados

Seed

Pós Graduação

Graduação

ACE Startups
1º

2º

3º

4º

1º

2º

Instituições com mais 
de 2 fundadores

Outras Instituições



Após análise, identificamos que os fundos selecionados apresentam um apetite 
claro por empresas com modelos de negócios B2B e B2B2C. Ainda que exista 
uma boa presença de B2C, representando 30% das startups analisadas, 
principalmente nos modelos de receita SaaS, Plataforma Online e Marketplace. 

Não foi possível perceber um padrão claro em verticais específicas, mas é 
perceptível o “boom” de investimento em empresas de serviços financeiros. As 
fintechs ainda ganham muito espaço no portfólio dos fundos analisados.

Com exceção dessa predileção financeira, não identificamos outras verticais de 
destaque. O mesmo notamos dentre os investimentos feitos pela ACE, em sua 
maioria B2B, mas diverso na vertical - ainda que fintechs, logtechs, agritechs e 
martechs mereçam destaque. 

HIGHLIGHTS:
Modelos de negócios



Existe, de fato, um padrão de trajetória educacional e profissional dos 
fundadores analisados. Em sua grande maioria, são do gênero masculino, que 
passaram por uma graduação em uma universidade de ponta (aqui, havendo 
uma boa distribuição entre públicas, privadas e estrangeiras). Cursos como 
Administração e Engenharia são os maiores formadores de empreendedores, de 
acordo com o levantamento. Com universidades de ponta predominando, como 
USP e FGV, percebemos que o ensino é um ponto de filtro para seleção dos 
empreendedores de maior destaque entre fundos de Venture Capital.

A pós-graduação no currículo apareceu e mais da metade dos casos. 
Novamente, as ênfases de destaque foram admnistração e finanças.  Aqui ainda 
destacamos as instituições internacionais, como Stanford e Harvard, como as 
mais procuradas pelos founders.

Quanto à carreira profissional pré-fundação da startup, a média é de 6 anos de 
mercado, com destaque para atuação em grandes empresas, setor financeiro ou 
consultoria. 

HIGHLIGHTS:
Perfil Educacional



A liderança masculina ainda predomina na fundação das empresas, com uma 
gritante desigualdade de gêneros. Nos últimos anos, as mulheres vêm ganhando 
mais espaço, ainda que de maneira tímida. 

Mais de 70% dos fundadores analisados são brasileiros, o que mostra que o 
mercado brasileiro está aquecido e os VCs conseguem encontrar soluções que 
endereçam grandes mercados sem precisar buscar fundadores fora do país.

A idade média que os fundadores tinham na época do início da empresa mostra 
que sim, eles adquiriram certa experiência no mercado de trabalho e que são 
poucos, os que fundaram a empresa logo ao sair da graduação. Isso confirma a 
hipótese de que para se ter uma empresa de sucesso, é necessário ter uma 
bagagem de skills e competências mínimas.

HIGHLIGHTS:
Demografia
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