


O Programa Conecta Startup Brasil promove o 

ecossistema de inovação brasileiro, em uma ação 

integrada que visa gerar novos negócios através da 

ideação, conexão, capacitação e investimento.

NOSSO OBJETIVO

O Programa busca  aumentar a densidade de startups 

alinhadas a desafios reais do setor produtivo.

NOSSOS PILARES SÃO 

COMPOSTOS POR

Fomentar a cultura empreendedora 

através da criação de novos negócios 

alinhados ao mercado.

Estimular a Inovação Aberta no país.

Conectar e fortalecer o ecossistema 

de inovação de cada Região.



IMPACTO GERADO

59 conexões geradas +500 mentores e embaixadores

7.170 pessoas capacitadas

356 horas de mentoria

19.601
Pessoas Engajadas

270 empresas inscritas

237 desafios do setor 
produtivo mapeados

2.907 inscrições de empreendedores

1.877 empreendedores inscritos

597 Empreendedores nas 100 startups 

selecionadas

+10.427 participantes em

46 eventos presenciais, 

realizados em 85% dos 

distritos brasileiros

5.366 participantes em

55 webinars/lives

2.773 espectadores no evento 

imersivo online Conecte-se



2019
Início da operação e 
Editais de Empresas e 
Startups

MARCOS TEMPORAIS

2020
Primeira Fase

Seleção dos 100 projetos

53 conexões

Início da Pré-Aceleração 
e Mentorias

2020
Segunda Fase

Seleção de 50 startups 

30 startups não selecionadas 
seguiram no Programa

06 novas conexões
59 conexões ao total na 
Segunda Fase

2020
1º Evento 100% online 
de Final de Fase: 
Conecte-se



Resultados da Fase F2



EMPRESAS

98% das empresas se dizem muito satisfeita ou 
satisfeita com a conexão realizada no Programa;

83% já praticaram inovação aberta.

64% possuem setor de inovação aberta.

61% são empresas de grande porte.

Magno Paula, 
coordenador da Unimed Fortaleza no Conecta

A Unimed Fortaleza nunca havia praticado 
Inovação Aberta antes do Conecta, agora 
está atuando em programas de ideias, 
programas parceiros, realizando POC, 
co-desenvolvimento com startups, 
são mantenedores do NINNA Hub, 
estão no Programa Tech D, pretendem 
participar do IA² MCTI e estão 
influenciando grandes empresas 
tradicionais do Ceará a se abrirem para 
inovação. Tudo isso graças a experiência 
com o Conecta Startup Brasil



EMPRESAS

85% das empresas 
conectadas pretendem contratar 
a startup ou adquirir seu produto 
até o final do Programa.

61% das empresas esperam implementar 

uma inovação incremental e 33%
inovação radical

59 Conexões 
geradas no 
Programa e ativas 
no momento.

4 empresas já realizaram aporte 
financeiro no projeto conectado;



EMPRESAS

Conteúdos 
exclusivos



Empresas



Startups



STARTUPS

70% das equipes (35) possuem ao menos 
um usuário testaram o MVP durante a F2

56% Desenvolveram um piloto na Fase F2, 
atingindo a TRL 5 de maturidade de solução

70% das soluções das startups Conecta 
são em Big Data, Inteligência Artificial e 
Internet das Coisas 

6 pessoas é a média de 
colaboradores nos times das 
Startups

Idade média dos integrantes do 

programa é de 34 anos



STARTUPS

14 mil usuários nas 
soluções das Startups

+30% das Startups já possuem 
ao menos 01 cliente pagante;

+ 300K em faturamento no período do 
Programa;

*Startup faturando + de 90 Mil reais 



Aceleração de Negócios
Conteúdos



CONTEÚDO E CAPACITAÇÃO

36h de conteúdo em 36 
temas distintos

Presença de espectadores no total 

de +4.300 e uma média 120
participantes por Webinar

Previsto +10 Webinars e +22 
conteúdos até o fim do Programa

PRÉ-ACELERAÇÃO

478 mentores 
cadastrados

+350 horas de 
mentorias realizadas

+50 expertises

MENTORIA

1.609 inscritos

03 turmas até 
agora

Média de 9h de 
conteúdo divididos 

em 34 temas

EAD



BENEFÍCIOS, 
PARCEIROS E 
INVESTIDORES

+125 mil dólares em 
benefícios anuais para as 
startups

Notícias citando nossas startups 267 
notícias
NPS do Programa 98
Conquistas das Startups
• Investimentos
• Aceleração 
• Programas de Fomento
• Novas conexões



Resultado – Seleção F3



Fase F3 - Prática

A fase de prática do projeto, tem como objetivo

testar o MVP desenvolvido e realizar as primeiras vendas.

• 25 Equipes

• R$50K em Bolsas
Apresentação das 25 equipes para investidores e aceleradoras, além

da realização de evento presencial para rodada de negócios.



Resultado  seleção F3

25 Projetos irão receber mais 
R$50 mil reais em bolsas

10 Aceleradoras e 12 Fundos de 
investimento e investidores pré-
cadastradas para o Demoday para 
nossa fase de Demoday e conexão

Rodadas de 
Negócios 

Na Fase F3 teremos

14 Estados representados
05 Regiões do País
• Norte – 06
• Centro Oeste – 04
• Nordeste – 05 
• Sul – 05
• Sudeste - 05

Rio de Janeiro e Santa Catarina
Com maior número de 
aprovados



25 Startups Classificadas para Fase 03




