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GLOSSÁRIO

B2B – Business-to-business. Comercialização estabelecida entre negócios;

B2C – Business-to-customer. Comercialização estabelecida entre um empre-
sa e um consumidor final.

Breakeven – Ponto de equilíbrio do investimento. Quando o empreendi-
mento deixa de perder dinheiro e passa a ganhar.

Customer Development – Metodologia que presume constantes testes de 
mercado para validação de modelo de negócio.

Lean Startup – Conjunto de processos que combina desenvolvimento ágil 
de projetos e customer development. 

MCTI – Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação

MVP – Minimum viable product. É um protótipo simples de produto usado 
para empreendedores aprenderem mais sobre seu negócio de modo mais 
rápido. 

OKR – Objective Key Results – sistema de objetivos e metas.

Startup – Um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repe-
tível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza.
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1. INTRODUÇÃO

Há aproximadamente 10 anos, após o boom das empresas de tecno-
logia da informação, nascia uma nova estrutura de suporte a negócios nas-
centes: a aceleradora de empresa. Com o passar do tempo, os programas 
de aceleração se espalharam pelo mundo todo.

Em pouco tempo, o modelo chegou ao Brasil e se difundiu muito em 
território nacional. No entanto, apesar de todo o frenesi sobre as acelerado-
ras, ainda existem muitas dúvidas em relação a vários aspectos delas, como 
a estrutura, modo de funcionamento, dentre outros. 

A novidade, somada à confusão oriunda de associações com incuba-
doras de empresas e coworkings, demanda mais discussões a respeito das 
aceleradoras. Deste modo, o objetivo deste manual é apresentar o que são 
as aceleradoras de empresa. Em seguida, serão tratados pontos como his-
tórico do movimento, definição, funcionamento, beneficiários e compara-
ção com incubadoras de empresas. Ao final do documento, nos anexos, é 
possível encontrar uma relação de aceleradoras de onde os dados foram 
levantados.
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2. HISTÓRICO

Nos moldes do que existe hoje, a primeira aceleradora fundada foi a Y 
Combinator, localizada no Vale do Silício, que nasceu em 2005. Longe da 
Califórnia, dois anos depois, a aceleradora Techstars foi criada no Colorado. 
No mesmo ano, o modelo das aceleradoras começava a transpor as fron-
teiras dos EUA com a fundação da primeira aceleradora na Europa, a Seed-
camp, localizada na Inglaterra. Hoje, as aceleradoras possuem presença no 
mundo todo.

Em 2010, as aceleradoras começaram a operar no Brasil. Naquele ano, 
Yuri Gitahy fundou em Belo Horizonte a aceleradora chamada Acelerado-
ra. No ano seguinte, em 2011, foi criada no Rio de Janeiro a aceleradora 
21212. No Brasil, o movimento de aceleradoras ainda recebeu considerável 
atenção devido ao programa Startup Brasil – iniciativa do governo federal, 
vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) – que, em 
parceria com aceleradoras, apoia empresas nascentes de base tecnológica.

Em levantamento realizado por meio de consulta a sites de acelerado-
ras, foi possível contabilizar um total de 38 aceleradoras no Brasil. Há uma 
distribuição altamente concentrada no Sudeste (74%), com poucas no Nor-
deste (13%) e Sul (10%). Intensificando o desequilíbrio, a região Norte só 
apresenta uma aceleradora (3%) enquanto o Centro-Oeste não possui ne-
nhuma aceleradora. O gráfico 1 ilustra essa distribuição. 

Gráfico 1: Distribuição de aceleradoras por região brasileira
 

Fonte: Elaboração própria
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3. ACELERADORAS: O que são e como funcionam?

Em linhas gerais, as aceleradoras são organizações que visam acele-
rar o processo de criação e crescimento de novos negócios por meio de 
programas compostos por cursos e mentorias intensivas, ofertados em um 
curto espaço de tempo, para empresas que geralmente entram e saem da 
aceleradora em um mesmo momento e da qual tornam-se sócias1. 

O processo de aceleração é comumente formado por três etapas. No 
início, são selecionadas as empresas que entrarão no programa. Em segui-
da, cada aceleradora terá metodologias específicas para o desenvolvimen-
to dos negócios. Ao final do processo, acontecem eventos chamados de 
demo day, nos quais equipes apresentam seus produtos e serviços para 
potenciais investidores.   

Para se compreender melhor o funcionamento das aceleradoras, a se-
guir detalhamos alguns pontos, quais sejam: seleção; duração do progra-
ma; metodologias usadas; produtos e serviços disponibilizados; e infraes-
trutura física. A definição destes pontos se justifica por constituírem critérios 
usados pelo Startup Brasil para escolher as aceleradores que poderão pro-
ver serviços ao programa. 

 
1 – Processo Seletivo

A primeira etapa da aceleração é o processo seletivo. Muitas razões 
fazem com que empreendedores busquem as aceleradoras, dentre elas es-
tão: financiamento; mentorias sobre o modelo de negócio e produto; redes 
de relacionamento estabelecidas; validação do modelo de negócio; ajuda 
mútua entre as equipes aceleradas; e enquadramento exigido para o negó-
cio dar certo.

Cada aceleradora possui critérios próprios para selecionar os empre-
endimentos. Algumas podem delimitar o perfil das empresas que podem 
participar da aceleração por critérios, como campo de conhecimento (ex.: 
Tecnologia de Informação, microeletrônica, economia criativa), área de atu-
ação (ex.: educação, saúde, varejo, financeira, outros) e público-alvo (ex.: 
B2B ou B2C). Muitas também já consideram alguns elementos do negócio 
que envolvem o potencial inovador, escalabilidade e internacionalização. 
Geralmente aceleradoras também exigem que a equipe já possua um MVP 
(minimun viable product) pronto e, de preferência, testado.

As etapas dos processos seletivos variam muito de programa para pro-

1 Miller & Bound, 2011
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2 NESTA, 2014
3 Brasil, 2014

grama. No entanto, após um levantamento dos principais pontos de vários 
programas, pode-se concluir que a maioria segue as seguintes etapas: 1) 
Aplicação online; 2) Avaliação das startups por uma comissão interna da 
aceleradora; 3) Avaliação por experts de fora da aceleradora; 4) Entrevista 
face a face com um comitê de seleção. Para exemplificar, o processo da ace-
leradora inglesa Techstars London envolve as seguintes etapas2: 
 

Como dito anteriormente, Em um processo mais direcionado para o 
seu segmento de atuação – as startups financeiras – a Fintech Innovation 
Lab, executa as seguintes atividades: 

No Brasil, as aceleradoras que executam processos seletivos autôno-
mos seguem padrões semelhantes. No entanto, é muito comum ver acele-
radoras ancoradas na seleção promovida pelo MCTI para o programa Star-
tup Brasil. 

O programa do Startup Brasil é composto por quatro etapas: Análise 
das propostas submetidas por área técnica do MCTI; Análise, julgamento e 
classificação por Comitê Julgador; Análise de Diretoria Executiva do CNPq;  
Acordo de associação entre Aceleradora e Startup3.

 
Os principais critérios avaliados pelos comitês envolvem julgamentos 

acerca da solução, equipe, modelo de negócio e alinhamento com as acele-
radoras e o Startup Brasil. O quadro abaixo sintetiza alguns elementos que 
são analisados de acordo com o edital de seleção do Startup Brasil: 

Análise e Julgamento Critérios

Solução
Grau de inovação; consistência técnica da solução; fase 
de evolução do produto/serviço; efetividade/eficácia na 

resolução do problema proposto. 

Equipe
Currículo acadêmico e profissional dos empreendedores; 
complementaridade das competências na composição do 
time; dedicação da equipe para a startup; conhecimento 

em negócios, mercado e tecnologia.

9LAPEI | 2016



Modelo de Negócio
Escalabilidade; clareza na proposta de valor; clareza nos 

canais de comercialização; atratividade comercial; fatores 
competitivos de diferenciação. 

Alinhamento com Startup 
Brasil e Aceleradoras

Motivação para se empreender; potencial de impacto 
econômico, social e ambiental; alinhamento com 

aceleradoras, ecossistemas digitais do programa TI maior; 
impacto no Desenvolvimento Norte, Nordeste e Centro-

Oeste.

Ao longo do processo seletivo, é comum que as aceleradoras contem 
com a participação de juízes experientes no ambiente de negócios, sendo 
eles responsáveis por avaliar tanto as características do empreendimento, 
como também a composição dos membros da startup. Este ponto é bem 
importante, pois há casos em que as aceleradoras atribuem mais valor à si-
nergia da equipe do que ao negócio em si. 

Geralmente, os processos seletivos têm como proposta inicial selecio-
nar turmas de empreendedores. Assim, entra e sai um conjunto de equipes 
de empreendedores ao mesmo tempo. Essa característica é positiva, pois 
permite que as startups troquem muitas experiências entre si e proporciona 
um sentimento de pertencimento ao grupo de empreendedores que parti-
cipa da mesma turma. 

2 – Duração do programa

Os programas geralmente duram de 3 a 12 meses, havendo registro de 
programa que durou 18 meses. Ao final da aceleração, ocorre o Demo Day, 
momento no qual todos os negócios apresentam o produto do seu traba-
lho a investidores e, em alguns casos, para a mídia também.

Mesmo após o fim do programa, as aceleradoras mantêm um relacio-
namento com as startups que participaram das atividades. Isso ocorre, pois, 
geralmente, as aceleradoras adquirem participação acionária das startups. 
Logo, é importante que o empreendimento conquiste bons resultados.   
  

3 – Metodologia

O primeiro ponto de destaque é que as aceleradoras buscam prover 
um tratamento personalizado para as startups que estão nos seus progra-
mas. Assim, uma das primeiras etapas que elas executam é um diagnóstico 
da situação atual do negócio. A partir disso, planos de atuação mais direcio-
nados podem ser traçados com cada empreendimento. 

As aceleradoras baseiam seus processos em metodologias difundidas 
no meio de startups, como Startup Enxuta, Customer Development, OKR, 
Design Thinking, Business Model Canvas, User Experience (UX), Scrum, den-
tre outros. Em cima destas técnicas, os modelos de aceleração são estrutu-
rados em fases. 

As aceleradoras Ventiur e WOW possuem metodologias dividias em 
duas etapas descritas no quadro abaixo. 
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As aceleradoras listadas a seguir possuem metodologias divididas em 
quatro etapas. 

 

4 – Produtos e serviços disponibilizados

Um ponto comum às aceleradoras é a quantidade de mentorias com 
empreendedores de destaque e profissionais de empresas de renome. 
Além disso, as aceleradoras transmitem conhecimento chave – como finan-
ças, inovação, apresentação (pitch), prototipação, dentre outros – por meio 
de workshops. 

Algumas palestras também são promovidas com o intuito de desen-
volver a rede de relacionamento dos empreendedores. Com este mesmo 
objetivo, as aceleradoras facilitam o acesso a investidores e outras pessoas-
-chave. A propósito, o networking já foi destacado como uma das principais 
vantagens de se estar em uma aceleradora. 

Por fim, algumas empresas que apoiam os programas de aceleração 
geralmente dão acesso a alguns de seus serviços e softwares de modo gra-
tuito.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

21212 Falar com os 
clientes

Desenvolver 
protótipos

Identificar 
formas rentáveis 
de aquisição de 

clientes

Captar 
recursos para 
crescimento

85 LABS
Validar as 

soluções junto 
ao mercado

Buscar tração, 
ajustando e 

melhorando o 
produto para 

alcançar o 
breakeven

Preparar 
para receber 

segunda rodada 
de investimentos 

Preparar 
para sair do 
programa

BAITA
Identificar 

necessidade do 
cliente-alvo

Validar da 
proposta de 

valor junto com 
o cliente alvo

Desenvolver 
e expandir 
solução em 

ciclos rápidos e 
iterativos

Alcançar modelo 
de negócios 
escalável e 
sustentável

Fase 1 Fase 2Fase 2

Ventiur
Warmup – desenvolvimento do 
modelo de negócio, validação e 

criação do MVP

Go Hard – Equipes recebem aporte 
financeiro e acompanhamento da 

equipe para o desenvolvimento do 
projeto

WOW

Atividades como a formação da 
equipe, validação do modelo de 
negócio, realização de testes de 

mercado

Acompanhamento focado no 
crescimento de vendas, captação 

de novas rodadas de investimento, 
melhoria de gestão e preparação 

para escala
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5 – Infraestrutura física

Apesar de não ser regra, as aceleradoras possuem infraestrutura bási-
ca, como acesso a internet, comunicação e espaços compartilhados para as 
empresas. Esse layout é inclusive incentivado, pois permite que os empre-
endedores de diferentes negócios tenham mais contato uns com os outros. 
No entanto, há aceleradoras que só mantém contato com os empreende-
dores em eventos específicos.   
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4. QUEM SE BENEFICIA DAS ACELERADORAS?

As aceleradoras geram benefícios para vários stakeholders: equipe de 
empreendedores; investidores anjo; fundos de capital de risco; governo; 
prestadores de serviço4.

 
1) Equipe de empreendedores: Os benefícios são tanto tangíveis, 
quanto intangíveis. Por um lado, algumas aceleradores oferecem 
espaços físicos com infraestrutura de comunicação e internet. Ge-
ralmente, o empreendimento também recebe um aporte de capital 
inicial das aceleradoras. Além de recursos tangíveis, os empreende-
dores recebem cursos, palestras, workshops e mentorias. A gama 
de conteúdos trabalhada é variada, envolvendo conhecimentos ju-
rídicos, financeiros, liderança, marketing, design thinking, lean star-
tup, inovação, branding, modelagem de negócios, dentre outros. 
Outra vantagem que é levantada por muitos empreendedores é o 
networking estabelecido com colegas do programa, mentores e 
investidores.

2) Investidores: Normalmente, existem duas categorias de investi-
dores neste meio: investidores anjo e capitalistas de risco. Ao acom-
panhar os programas de aceleração e identificarem o progresso 
das equipes, eles conseguem mais informações para definir quais 
empreendimentos possuem maior potencial de rendimento para 
se investir. 

3) Grandes empresas: Há dois tipos de benefícios complementares 
que as grandes empresas podem acessar. Primeiramente, algumas 
empresas apoiam programas de aceleração que estimulam seus 
empreendimentos a desenvolverem o negócio usando serviços da 
empresa financiadora. Um exemplo disso pode ser visto no site do 
Startup Brasil, em que consta que empresas como a IBM e outras 
oferecem serviços gratuitos para as startups selecionadas para a 
iniciativa. Outro benefício extraído pelas grandes empresas ocorre 
quando elas criam programas de aceleração para desenvolverem 
produtos e serviços em torno de sua competência central, como o 
exemplo da Nike+ Fuel.

4) Governo: Governos têm investido em mecanismos que apoiem 
a criação de produtos e serviços inovadores que garantam a com-
petitividade do país. As aceleradoras são mais um instrumento para 
essa finalidade. Com o intuito de explorar o potencial das acelera-
doras gerarem empreendimentos inovadores, programas gover-
namentais têm sido criados em parceria com aceleradoras para 
prover suporte aos novos negócios e fortalecer o ecossistema de 
startups. Exemplos disso são programas como o Startup Brasil e o 
Startup Chile.

5) Sociedade: A partir do momento que as aceleradoras contri-
buem para o desenvolvimento de empreendimentos competitivos, 
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elas conseguem gerar novos empregos, renda e inovações que te-
rão impacto direto na sociedade. 

6) Incubadoras e parques tecnológicos: Essas estruturas se com-
plementam para o desenvolvimento de empreendedorismo e ino-
vação. Hoje, inclusive, já existem casos de empreendedores que 
passaram por ambos os processos, de incubação e aceleração. Por 
um lado, a aceleração é importante para o desenvolvimento do mo-
delo de negócio. Por outro, a incubação permite que se concentre 
mais no produto. Logo, ambos são vistos como complementares. 

O quadro a seguir traz um resumo dos principais benefícios que as 
aceleradoras geram para diferentes stakeholders. 

14LAPEI | 2016

Stakeholder Benefícios

Equipe de Empreendedores
- Conhecimento; 

- Rede de contatos;
- Capital Semente; 

Investidores - Melhores decisões para investir;

Grandes Empresas - Criação de novos produtos; 
- Difusão do uso de seus produtos;

Governo - Aumento da competitividade do país;

Sociedade
- Empregos;

- Renda;
- Melhoria de vida;

Incubadoras e Parques tecnológicos - Atividades complemento da aceleração.



 5. FINANCIAMENTO

As aceleradoras são majoritariamente privadas e retiram uma parcela 
acionária do negócio que participa dos seus programas. No Brasil, no le-
vantamento feito nos sites de aceleradoras, as taxas de participação acioná-
ria variaram de 5% até 20%. Em contrapartida, além da aceleração em si, as 
startups recebem um aporte de capital semente das aceleradoras. Os valo-
res investidos, de acordo com os sites das aceleradoras pesquisadas, houve 
variam de R$ 5000 a R$200.000.

Com o financiamento, os empreendimentos e a aceleradora acabam 
mantendo um bom relacionamento após a saída do negócio do programa. 
Afinal, o sucesso dele está intimamente ligado aos rendimentos que a ace-
leradora irá arrecadar.

Além do possível fluxo de renda futuro oriundo dos negócios que pas-
sam pelo programa, a estrutura de receita das aceleradoras pode ter origem 
de outras fontes, tais como taxa cobrada por serviços, renda proveniente de 
empresas, investidores, governo e capitalistas de risco.
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5 Cohen, 2013; 
Pauwels, 2015

6. COMPARAÇÃO COM INCUBADORAS

Apesar da definição citada anteriormente e da descrição dos progra-
mas de aceleração, ainda existe muita confusão em relação a outro ambiente 
de suporte a empreendimentos nascentes que já possuem mais tempo de 
estrada: as incubadoras de empresas. Pensando nisso, foi feito um levanta-
mento a cerca dos elementos que diferenciam as aceleradoras das incuba-
doras. Existem vários estudos, principalmente no exterior, que comparam 
aceleradoras e incubadoras de empresas. No entanto, o paralelo trazido 
neste manual tem como base a realidade brasileira5. 

1. Seleção: Geralmente, nas aceleradoras, os empreendimentos 
participam do programa em turmas, ou seja, entram e saem todos 
juntos. Isso contribui para o desenvolvimento de relacionamentos 
mais fortes entre membros. Este elemento é outro ponto que dis-
tingue as duas organizações, pois não há um padrão definido so-
bre a saída dos negócios das incubadoras. 

2. Tempo de duração: De modo geral, o tempo de duração dos 
programas de aceleração é bem menor se comparado ao de incu-
bação. As primeiras possuem programas que duram de 3 meses 
a, no máximo, 12 meses. Já as incubadoras podem ter políticas de 
suporte ao negócio com duração de 3 anos, por exemplo. 

3. Capacitações e mentorias intensivas: As capacitações e men-
torias são tidas como pilares fundamentais das aceleradoras. São 
ministrados muitos workshops e seminários lecionados por pesso-
as com algum tipo de experiência de mercado, seja como empre-
endedor ou nomes de grandes empresas. Além destes encontros, 
é comum que os negócios acelerados tenham assessoria individual 
com mentores. Os encontros com mentores são muito comuns ao 
longo do programa. As incubadoras também possuem, eventual-
mente, capacitações e mentorias, porém, em ritmo menos intenso. 

4. Modelo de negócio: As aceleradoras são majoritariamente pri-
vadas. Além disso, retiram uma parcela acionária do negócio e en-
tregam como contrapartida investimento de capital semente e a 
aceleração. Já as incubadoras são majoritariamente públicas e se 
mantêm por meio de recursos públicos ou com renda oriunda de 
taxas de incubação.

5. Proposta de valor: As incubadoras, como já apresentado, pos-
suem um tempo de duração maior e geralmente possuem ligação 
com universidade, a quem podem eventualmente recorrer. Assim, 
o maior foco repousa no desenvolvimento do produto. Já as ace-
leradoras, devido ao menor tempo e a intensidade de mentorias, 
caracterizam-se por estimular a interação com clientes para que, 
assim, os empreendedores aprendam a se adaptar mais rapida-
mente ao mercado. Esta característica das aceleradoras repousa 
em princípios como o Lean Startup. Logo, a proposta das acelera-

16LAPEI | 2016



doras é avançar mais rapidamente os ciclos do negócio, fazendo 
com que ele teste seu modelo de negócio no mercado e aprenda 
constantemente em um menor espaço de tempo. Logo, o foco é 
no desenvolvimento do cliente.  

 
O quadro abaixo faz um resumo dos principais pontos que diferenciam 

as aceleradoras das incubadoras de empresas. 

 
Elemento Aceleradora Incubadora

Seleção Geralmente em turmas, que 
entram e saem juntas

Variação no momento 
de entrada e saída de 

empreendimentos

Tempo de duração 3 a 12 meses Até 3 anos

Capacitação e Mentorias
Conduzidas por 

profissionais de mercado de 
modo intenso

Conduzidas com relativa 
frequência

Proposta de valor Desenvolvimento do cliente Desenvolvimento do 
Produto
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A existência das aceleradoras no formato atual está completando uma 
década. Apesar de recente, a propagação deste ambiente de estímulo ao 
empreendedorismo foi muito rápida. Só no Brasil, onde as primeiras acele-
radoras chegaram há 5 anos, foi possível identificar cerca de 40 acelerado-
ras. 

Observa-se que as aceleradoras possuem muitas especificidades se 
comparadas a outros modelos de suporte a empreendimentos. Justamen-
te por isso, uma vez que já existem essas estruturas, como incubadoras e 
coworking, restam alguns questionamentos: Um empreendedor deve ir 
para uma aceleradora ou incubadora? Vale a pena investir na criação de 
aceleradoras de empresas?

A decisão por participar de um programa de aceleração varia de caso 
a caso. Devido ao ritmo intenso dos programas de aceleração, determina-
dos tipos de empreendimento podem ser prejudicados, pois necessitam 
de mais tempo para desenvolverem o seu produto inicial. No entanto, após 
certo amadurecimento, pode ser que as novas empresas possam se bene-
ficiar dos programas de aceleração, pois terão mais condições de explo-
rarem o mercado. Logo, entrar em uma aceleradora dependerá muito das 
características e do momento do negócio.

Respondendo à segunda pergunta, as aceleradoras podem se tornar 
um modelo complementar de desenvolvimento de negócios. Algumas das 
vantagens que elas possuem podem suprir lacunas que as incubadoras ou 
outras estruturas de suporte a novos negócios possuem, como o contato 
com o mercado e acesso a uma rede de empreendedores e profissionais 
com maior experiência em empresas.

Assim, conforme o que foi exposto, as aceleradoras passam a compor 
mais um componente que complementa os outros atores dos ecossistemas 
de empreendedorismo e inovação. Não há dúvidas de que elas possuem 
potencial de somar forças para a formação de negócios mais competitivos 
para o país. No entanto, o modelo atual das aceleradoras no Brasil merece 
considerações. Uma das evidências disso é o caso da 21212, uma das pri-
meiras aceleradoras do Brasil que, apesar dos resultados expressivos para a 
formação de empreendimentos e contribuição para o ecossistema, mudou 
seu posicionamento para manter apenas os negócios que estão em pro-
cesso de aceleração, congelando a entrada de novas startups. Deste modo, 
muito ainda deve ser investigado para se compreender como elas podem 
catalisar ainda mais o desenvolvimento de novos negócios no Brasil.
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