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Panorama do ecossistema 
de startups

O termo startup passou a ser amplamente utilizado para caracterizar um tipo específico de empresa no 
período chamado de bolha da internet, entre 1995 e 2001, quando uma onda de especulação fez as 
ações das empresas de tecnologia decolarem.

O que são startups

Mesmo depois de 20 anos, ainda podem ser encontradas diversas definições para explicar 
o que são startups. De modo geral, considerando o conceito trabalhado por Eric Ries, 
empreendedor e autor do livro Startup Enxuta, startups são negócios que lançam uma ideia 
inovadora, atuam em condições de grande incerteza e buscam se estabelecer no mercado com 
um modelo de negócios repetível e escalável. 

Desenvolvimento de uma startup
Em fase inicial, as startups precisam validar a sua ideia de produto ou serviço no mercado. Isso pode 
acontecer com o uso de recursos próprios ou por meio de investimentos externos. Depois de validada 
a ideia, a empresa ganha escala até chegar ao break-even (equilíbrio entre receitas e despesas) e se 
sustentar sozinha. Algumas startups conquistam o título de unicórnios, quando passam a valer mais de 
US$ 1 bilhão. No Brasil, as primeiras a alcançarem o feito foram o aplicativo de transporte 99, a fintech 
Nubank e a plataforma de pagamentos Pagseguro. 

Startups e tecnologia
Para ser considerada startup, uma empresa não precisa necessariamente desenvolver um produto ou 
serviço online. Porém a maioria desses negócios tem como base a tecnologia pela facilidade de repetir e 
escalar a solução oferecida sem a necessidade de elevar muito os custos de operação. Por essa razão, as 
startups estão contribuindo para o crescimento do setor de tecnologia da informação.

Startups no Brasil 
A plataforma StartupBase, da Associação Brasileira de Startups (ABStartups), reúne o cadastro de mais 
de 6 mil startups no Brasil. O número é mais que o dobro do registrado há seis anos, o que mostra um 
amplo crescimento do ecossistema. Como característica, essas empresas tendem a formar comunidades 
nas regiões em que atuam, fortalecendo o mercado e a cultura de inovação.

https://99app.com/
https://www.nubank.com.br/
https://www.nubank.com.br/
https://pagseguro.uol.com.br/
https://startupbase.abstartups.com.br/
https://abstartups.com.br/
https://abstartups.com.br/
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Startups em Santa Catarina

Santa Catarina é o estado com maior densidade de startups no Brasil, segundo análise realizada pela 
ABStartups e pela empresa de consultoria Accenture. As comunidades com maior força no estado estão 
em Florianópolis, Blumenau e Joinville, cidades que fazem parte da lista dos 20 municípios brasileiros 
com maior índice de eficiência para criação de startups. Também estão contempladas na relação as 
cidades de Chapecó, Tubarão, Balneário Camboriú e Criciúma. 

Setor de tecnologia em Santa Catarina

Os polos com maior concentração de startups em Santa Catarina também são referência em tecnologia. 
Estão entre as dez regiões do Brasil com maior faturamento médio no setor. A tecnologia da informação 
representa 5,6% da economia de Santa Catarina e acumula uma receita de R$ 15,5 bilhões. De acordo 
com o Panorama do Setor de Tecnologia em Santa Catarina, da Associação Catarinense de Tecnologia 
(Acate), mais de 12 mil empresas atuam na área. O estado contribui para que a Região Sul seja a segunda 
maior do país no setor de TI, com 13,1% do mercado, segundo estudo da ABES Software referente a 
2016.  

Incentivos

O Governo Federal desenvolve iniciativas para o fomento das startups no país. Alguns exemplos de ações são:

 A Lei Complementar nº 155/2016 regulamentou a figura do investidor-anjo, uma das principais 
fontes de investimento para startups. São pessoas físicas ou jurídicas que não compõem a sociedade 
da empresa e que devem ser remuneradas pelos seus aportes em até cinco anos. 

 O Programa Nacional de Aceleração de Startups (Start-Up Brasil) realiza chamadas públicas para 
qualificar e habilitar aceleradoras, que atuam como parceiras do projeto, e para selecionar startups. 
Em um ano, as startups escolhidas têm acesso a até R$ 200 mil em bolsas de pesquisa e 
desenvolvimento e participam de atividades de capacitação. Também recebem investimento e 
mentoria das aceleradoras, em troca de uma participação na empresa.

 O Start-Out Brasil é um programa que promove a internacionalização de startups brasileiras. Em 
cada chamada, são selecionadas 15 empresas para uma imersão que inclui consultoria, participação 
em missão internacional e apoio para definição de estratégias de internacionalização. O programa é 
voltado a empresas com faturamento acima dos R$ 500 mil ou que tenham recebido investimento. 

https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
https://www.acate.com.br/observatorio
https://www.acate.com.br/
https://www.acate.com.br/
http://central.abessoftware.com.br/Content/UploadedFiles/Arquivos/Dados%202011/ABES-Publicacao-Mercado-2017.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm
http://www.startupbrasil.org.br
https://www.startupbrasil.org.br/
https://www.startoutbrasil.com.br/
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Pesquisa sobre as startups 
catarinenses

Em razão da relevância cada vez maior das startups para a economia catarinense, o Sistema de 
Inteligência de Setorial (SIS) do Sebrae/SC, em parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia 
(Acate), realizou uma pesquisa para compreender o perfil dessas empresas no estado. 

Metodologia
Para realização da pesquisa, foi utilizada como metodologia a aplicação de questionário online com 15 
questões. Teve como público-alvo empresas de tecnologia da informação de Santa Catarina. A pesquisa 
ficou disponível para preenchimento no período de 18 de julho a 1º de agosto de 2018. 

Universo da pesquisa
O universo considerado para esta pesquisa foi as 329 startups mapeadas pela plataforma StartupSC 
e também registradas pela Acate no período de aplicação do questionário. No total, foram obtidas 
425 respostas, das quais 310 são empresas que se consideram startups e estão localizadas em Santa 
Catarina, característica que define a amostra da pesquisa.

Nível de confiança
Universo

Total Mínimo

95%
329

178 (margem de erro de 5%)

90% 56 (margem de erro de 10%)

Considerando que a amostra válida da pesquisa são 310 respostas, o resultado ficou acima do mínimo 
estimado pelo cálculo amostral.

Dicas para aproveitar melhor a pesquisa

 Analise como está o mercado de atuação da sua empresa. Por exemplo, se há muita 
concorrência considerando sua área de atuação, público-alvo e atividades exercidas. 

 Identifique comunidades de startups próximas à cidade em que está localizada a sua 
empresa para realizar networking e se inserir na cultura de inovação na região.

 Avalie os pontos fortes da sua empresa para buscar investimento externo e quais são as 
possibilidades mais viáveis na etapa em que se encontra o seu negócio. 

https://sis.sebrae-sc.com.br/
https://sis.sebrae-sc.com.br/
https://www.acate.com.br
https://www.acate.com.br
http://mapa.startupsc.com.br
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Resultados da pesquisa

Os resultados da pesquisa serão apresentados em três blocos de informações:

 Perfil geral dos respondentes: informações sobre as pessoas que responderam o questionário 
da pesquisa. Todos os respondentes atuam em empresas de tecnologia da informação de Santa 
Catarina.

 Caracterização das empresas: dados que descrevem as empresas participantes da pesquisa, 
trazendo um panorama sobre estrutura, modelo de negócio, faturamento e captação de recursos 
externos.

 Relação entre investimento e setor de atuação, mercado e modelo de negócio: cruzamento 
de informações sobre as empresas respondentes que receberam investimento e seus respectivos 
setores de atuação, mercado-alvo e modelo de negócio. 

Perfil geral dos respondentes

Nesta primeira etapa da apresentação dos resultados, serão disponibilizadas as seguintes informações 
sobre os respondentes da pesquisa: cargo, ano de nascimento, gênero e escolaridade.

Cargo

10,65%

11,94%

4,19%

2,26%

70,97%

 Colaborador

  Diretor

  Gerente

  Sócio

  Outro

O resultado mostra que 70,97% dos respondentes são os sócios da empresa. Esse dado é compatível 
com o tipo de empresa estudada. As startups possuem operação enxuta, muitas vezes formada apenas 
pelos fundadores. De acordo com análise realizada pela ABStartups e Accenture, 49% das startups 
brasileiras são compostas exclusivamente dos sócios. Isso é reflexo também do perfil técnico comum de 
encontrar nos fundadores de startups, que criam e executam as soluções.

https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
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Faixa etária dos respondentes  

2,26%
5,81%

20,65%

29,35%

41,94%

 Década de 1950

 Década de 1960

 Década de 1970

 Década de 1980

 Década de 1990

Em relação à faixa etária dos respondentes, os dados evidenciam uma diversidade, considerando que 
91,94% das respostas variam entre os anos de 1970 e 1999. Existe uma predominância da década 
de 1980, o que representa profissionais jovens, mas com certa experiência. A idade média dos 
respondentes é de 34,53 anos. Segundo o censo das startups brasileiras realizado pela StartSe, a idade 
média dos fundadores desse tipo de empresa é de 33,64 anos, ou seja, nascidos em meados de 1985. 

Gênero

20,32%

79,03%

0,65%

Feminino

Masculino

Prefiro não 
responder

O ambiente das startups é bastante masculino, como indica o resultado da questão de gênero da 
pesquisa, em que 79,03% responderam ser homens. Outros estudos também trazem taxas altas nesse 
sentido:

 Segundo o censo da StartupSe, 65% das startups foram fundadas apenas por homens.

 Estudo da ABStartups e da empresa Accenture aponta que 74% das startups têm equipe com 
maioria masculina.

O aspecto de gênero nas startups vai ao encontro do que é percebido no setor de tecnologia da 
informação. O Panorama do Setor de Tecnologia de Santa Catarina 2018, realizado pela Acate, mostra 
que 72,8% dos empreendedores de TI no estado são homens. Essa relação tem validade ao considerar 
que a desigualdade de gênero em startups é maior em atividades como desenvolvimento de sistemas.

https://censo.startse.com/assets/download/censo-startse-2017.pdf
https://censo.startse.com/assets/download/censo-startse-2017.pdf
https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
https://www.acate.com.br/observatorio
https://conteudo.startse.com.br/ecossistema/mariana-rodrigues/como-startups-estao-incluindo-mulheres/
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Escolaridade

0,32%

0,65%

2,26%

3,23%

11,94%

17,74%

30,00%  

33,87%

Ensino fundamental incompleto

Ensino fundamental completo

Ensino médio completo

Doutorado

Mestrado

Ensino superior incompleto

Ensino superior completo

Pós-graduação

Com o resultado da questão sobre escolaridade, é possível perceber que as startups catarinenses 
contam com profissionais de alto nível de formação. A pesquisa constatou que 79,03% dos respondentes 
possuem ensino superior, sendo a maioria com pós-graduação (33,87%). Esses dados estão coerentes 
com a escolaridade média dos empreendedores da área de tecnologia da informação em Santa Catarina. 
Segundo panorama da área realizado pela Acate, 60,57% possuem ensino superior completo. Também é 
interessante destacar que, pelo censo StartSe, 58% das equipes de startup possuem perfil técnico, o que 
está diretamente relacionado à escolaridade – quanto maior o nível de formação, mais especialista em 
uma área o profissional se torna.

Caracterização das empresas 

O segundo bloco de apresentação dos resultados da pesquisa tem como foco a caracterização das 
empresas e traz os seguintes aspectos dos respondentes: CNAEs em que se enquadram, tempo de 
empresa, número de funcionários e sócios, localização, faturamento anual e nos últimos cinco anos, tipos 
de investimentos recebidos, nível de exportação, associações de que fazem parte, modelo de negócio 
adotado, tipo de serviço prestado, setor e mercado de atuação. 

CNAE

14

9

170

91

56

CNAE 26 – Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos

CNAE 61 – Telecomunicações

CNAE 62 – Atividades dos serviços de tecnologia da informação

CNAE 63 – Atividades de prestação de serviços de informação

Outro

Algumas das respostas encontradas na opção “outro”: não sei informar; CNAE 20; CNAE 71; CNAE 72; CNAE 85; CNAE 59.

https://www.acate.com.br/observatorio
https://censo.startse.com/assets/download/censo-startse-2017.pdf
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A Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) padroniza a descrição das atividades realizadas 
por empresas e instituições brasileiras. Nesta pesquisa, grande parte das startups catarinenses afirma 
prestar serviços, classificadas especialmente nas CNAE 62 e 63. Do total de respondentes, 9,6% 
selecionaram que estão enquadrados em mais de uma CNAE, o que mostra que o portfólio de soluções 
oferecidas por essas empresas é variado. 

No estudo realizado pela associação ABStartups e pela empresa Accenture, as duas áreas de atuação 
mais mencionadas pelas empresas foram serviços profissionais (16,24%) e TI e Telecom (11,02%). Esses 
dados reforçam a tendência encontrada pela pesquisa do Sistema de Inteligência Setorial do Sebrae/SC. 

Tempo de empresa

 Menos de 1 ano

 2 anos

 3 anos

 4 anos

 5 anos

 Outro

100%

80%

60%

40%

20%

0%

36,45%

22,58%
11,94%

6,13% 7,74%
15,16%

Respostas mais mencionadas na opção “outro”: 6 anos, 7 anos, 9 anos, 10 anos.

Em relação ao tempo de empresa, 36,45% dos respondentes indicaram que o negócio tem menos de 
um ano. Esse dado mostra que o ecossistema catarinense está em plena atividade, com novas startups 
surgindo, mas também evidencia que essas empresas enfrentam o estágio inicial e delicado de inserção 
no mercado. De acordo com o Sebrae Nacional, 23,4% das empresas fecham com menos de dois anos 
no Brasil. Em contrapartida, 48,39% das empresas participantes desta pesquisa possuem entre 2 e 5 
anos de atividade, formando um ambiente de negócios mais maduro. 

Outras pesquisas também revelam que as startups brasileiras são jovens: 

 Pela ABStartups e Accenture, 36,89% têm entre 1 e 2 anos. 

 O censo da StartSe aponta que a idade média das startups é de 2,44 anos. 

 Na plataforma StartupBase, 25,98% das empresas cadastradas têm 3 anos. 

https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/sobrevivencia-das-empresas-no-brasil-relatorio-apresentacao-2016.pdf
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/sobrevivencia-das-empresas-no-brasil-relatorio-apresentacao-2016.pdf
https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
https://censo.startse.com/assets/download/censo-startse-2017.pdf
https://startupbase.abstartups.com.br/stats
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Funcionários

2,26% 2,26%

73,87%

21,61%

  Até 9 funcionários

  De 10 a 49 funcionários

  De 50 a 99 funcionários

  Mais de 100 funcionários

As startups catarinenses seguem o modelo de operação enxuta – 73,87% contam com até 9 funcionários. 
A análise da ABStartups e da Accenture aponta que 63,46% das startups brasileiras têm equipe com 
até cinco integrantes, incluindo os sócios. Segundo o censo da StartSe, 80% possuem menos de cinco 
pessoas, além dos fundadores.

Alguns aspectos surgem como reflexo dessa característica de poucos funcionários: os profissionais 
costumam exercer diferentes funções e a estrutura da empresa se estabelece de forma horizontal, com 
muita autonomia. 

https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
https://censo.startse.com/assets/download/censo-startse-2017.pdf
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Sócios

14,84%

36,77%

22,58%

15,16%

5,48%

5,16%

1 sócio

2 sócios

3 sócios

4 sócios

5 sócios

Mais de 5 sócios

O estabelecimento de sociedade é comum no ecossistema de startups catarinenses. A maioria das 
empresas (36,77%) respondentes possui dois sócios. Já 48,39% dispõem de um número ainda maior 
de integrantes na sociedade, a partir de três. Considerando o capital reduzido com o qual iniciam as 
operações, muitas vezes proveniente de reservas pessoais, as startups podem permanecer um período 
sem ter possibilidade de contratação, o que explica a opção pela sociedade. Segundo radiografia da 
ABStartups, 38,63% das startups brasileiras não obtiveram faturamento no ano de 2016.

https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
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Localização
3,06%

96,94%

Outro

Santa Catarina

O resultado da questão sobre localização mostrou que 
96,94% dos respondentes estão localizados em Santa 
Catarina. São 412 empresas que compõem o grupo 
considerado para fins de análise nesta pesquisa. As 
cidades que mais possuem empresas, seguindo como 
referência a amostra deste estudo (startups de Santa 
Catarina), são as seguintes:

Ranking das cidades com mais empresas por região

Região Norte

Região Sul

Região Serrana

Região Oeste

Joinville (24)
Blumenau (13)
Balneário Camboriú (11)

Florianópolis (157)
Criciúma (16)
Tubarão (8)

Lages (10)
Otacílio Costa (1)

Chapecó (8)
Água Doce (1)

Bandeirante (1)

Distribuição de empresas por região

77

205

11

17

Região Norte

Região Sul

Região Serrana

Região Oeste
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Faturamento anual

37,42%

20,97%

21,61%

4,52%

15,48%

Até R$ 60.000,00 anual

De R$ 60.000,01 a R$ 360.000,00 anual

De R$ 360.000,01 a R$ 3.600.000,00 anual

Acima de R$ 3.600.000,00 anual

Não sei informar

O faturamento anual de 37,42% das empresas respondentes é de até R$ 60 mil anual, valor que se 
enquadra no Simples Nacional e até mesmo na cota do Microempreendedor Individual (MEI). Isso 
significa que, caso também atendam os demais quesitos exigidos, as startups podem ter acesso a 
regime tributário diferenciado. Essa média de faturamento é confirmada no estudo da ABStartups e da 
Accenture, em que 29,70% das empresas indicaram ter receita anual inferior R$ 50 mil. Outro ponto 
importante a destacar é que 15,48% das empresas não sabem informar o faturamento, o que pode 
representar uma lacuna de gestão.

Dica! Utilize o suporte do Sebrae/SC para buscar informações sobre 
gestão de empresas. Acesse gratuitamente os materiais do portal SIS/
Sebrae ou entre em contato com a unidade do Sebrae mais próxima.

Faturamento nos últimos cinco anos

  Alternou entre os anos (crescimento e queda)

  Está em crescimento contínuo

  Está em queda

  Não sei informar

100%

80%

60%

40%

20%

0%

14,84%

56,45%

1,61%

27,10%

O resultado da questão sobre faturamento nos últimos cinco anos demonstra que a maioria das 
empresas está em crescimento contínuo (56,45%) e apenas 1,61% registrou queda constante nesse 
período. A possibilidade de lacuna no controle de gestão, identificada anteriormente, também se 
mostra presente nesse aspecto: 27,10% dos respondentes não sabem informar como se comportou o 
faturamento da empresa nos anos passados.

De acordo com o censo da StartSe, 46,2% das startups brasileiras têm mais despesas do receita, 16% 
chegaram ou estão próximas do break-even (equilíbrio entre receitas e custos/despesas) e 13% já estão 
lucrando. Esses dados podem alarmar se analisados isoladamente, mas perdem força quando vistos no 
contexto de progressão das empresas, como mostra o gráfico acima. As startups brasileiras são jovens 
– 77,10% têm até quatro anos, conforme identificado nesta pesquisa – e, se seguirem a tendência de 
crescimento contínuo, podem se desenvolver rapidamente e prosperar.

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/documentos/pagina.aspx?id=3
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
https://sis.sebrae-sc.com.br/
https://sis.sebrae-sc.com.br/
https://atendimento.sebrae-sc.com.br/fale-conosco/
https://censo.startse.com/assets/download/censo-startse-2017.pdf
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Investimento

Já recebeu investimento?

30,65%
69,35%

Sim
Não

A captação de investimentos externos faz parte da realidade de poucas startups catarinenses – apenas 
30,65%, segundo a pesquisa. O restante (69,35%) respondeu não ter recebido investimento até o 
momento. Esses dados vão ao encontro de informações divulgadas por outros estudos: 

 91,8% das startups têm como principal fonte de recursos o capital próprio dos sócios, de acordo 
com o censo da StartSe.

 Para 76,22% das startups, a fonte inicial de investimento no negócio foi as reservas pessoais dos 
sócios, conforme análise da ABStartups e Accenture.

O estudo da ABStartups também identificou que o acesso à capital, em conjunto com o ambiente 
regulatório, é a principal preocupação dos empreendedores, já que o avanço das startups depende da 
disponibilidade de capital de risco, especialmente nas fases iniciais do negócio. Uma pesquisa realizada 
pelo Sebrae Nacional, em parceria com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, revela que 
a dificuldade de acesso ao capital é o principal motivo pelo qual as startups fecham as portas, indicado 
por 40% dos respondentes. 

https://censo.startse.com/assets/download/censo-startse-2017.pdf
https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=levantamento_do_sebrae_indica_mortalidade_de_startups&id=195303
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Tipos de investimento recebidos

36

31

24

18

11

7

4

1

Investidor-anjo

Aceleradoras

Governo

Venture Capital

Capital Semente

Outro

Incubadoras

Venture Building

Algumas das respostas encontradas na opção “outro”: entrada de novos sócios, Sinapse da Inovação, SCP investimento por cotas. 

Entre as empresas que receberam investimento, 36 (11,61%) captaram por meio de investidor-anjo, que 
se destaca como a principal fonte de recursos externos para as startups de Santa Catarina. De acordo 
com o censo da StartSe, os investidores-anjo costumam aportar de R$ 50 mil a R$ 600 mil, enquanto os 
fundos, como Venture Capital, podem chegar a investimentos de milhões de reais. Também segundo 
o estudo, 65% dos investimentos no Brasil são de até R$ 500 mil. Para os próximos anos, o cenário de 
acesso a investidores-anjo tende a melhorar, com a aprovação da Lei Complementar nº 155/2016, que os 
protege de eventuais passivos criados pelas startups.

A pesquisa também aponta que 37 empresas (11,93%) receberam mais de um tipo de investimento. 
Isso pode estar relacionado ao estágio de desenvolvimento da empresa. Segundo o censo da StartSe, 
startups em etapas mais avançadas, ou seja, que apresentam menor risco, têm maior chance de receber 
investimentos acima de R$ 500 mil. Além de atrair volumes de investimento mais altos, também podem 
variar a fonte de captação.

Suporte às startups

Além de recursos financeiros, algumas modalidades de investimento incluem outras formas de 
suporte às startups. Programas lançados por instituições públicas, como o Sinapse da Inovação, 
incubadoras e aceleradoras oferecem infraestrutura, consultoria, networking, contato com 
potenciais investidores, além de outros benefícios. Também é possível contar com o apoio de 
mentores, empreendedores com experiência que se disponibilizam para auxiliar startups em 
áreas específicas ou no processo de desenvolvimento em cada estágio da empresa.

Conheça melhor as oportunidades para captação de recursos no Relatório

de Inteligência do SIS Sebrae/SC sobre fontes de financiamento.

https://censo.startse.com/assets/download/censo-startse-2017.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm
https://portal.sinapsedainovacao.com.br/
https://sis.sebrae-sc.com.br/produtos/relatorios-de-inteligencia/fontes-de-financiamento/5b2a3dd8d8a1c518007060a1#download
https://sis.sebrae-sc.com.br/produtos/relatorios-de-inteligencia/fontes-de-financiamento/5b2a3dd8d8a1c518007060a1#download
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Exportação

89,68%

10,32%

Não

Sim

As startups catarinenses estão atuando com força no mercado interno. A pesquisa constatou que 89,68% 
ainda não fazem exportação. Mas, considerando que grande parcela dessas empresas oferece prestação 
de serviços, buscando um modelo de negócios replicável e escalável, a exportação é uma possibilidade 
viável. No censo da StartSe, 48,5% das startups responderam que se consideram prontas para operar 
no mercado global. Já no estudo da ABStartups e Accenture, 6,49% das startups indicam que a expansão 
internacional é um desafio para os próximos três anos.

A América do Sul é a região para onde mais empresas exportam – 59,37% do total de startups que 
responderam atuar no mercado exterior – seguido de América do Norte e Europa. 

Filiação a associações de tecnologia

157

112

27

23

12

4

3

Nenhuma

Associação Catarinense de Tecnologia (Acate)

Associação Comercial e Industrial do seu município

Outro

Associação Brasileira de Startups (ABS)

Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES)

Assespro

Algumas das respostas encontradas na opção “outro”: Celt; Certi; AMPE; AEMFLO; Associação Brasileira das Startups de Saúde; Parque 
Tecnológico Órion.

De modo geral, as startups catarinenses não possuem filiação com associações de tecnologia. Essa foi a 
resposta de 157 empresas (50,64%) que participaram da pesquisa. Entre as que mantêm vínculo com 
associações, 112 (36,12%) mencionaram fazer isso por meio da Associação Catarinense de Tecnologia 
(Acate). O cenário é oportuno para as associações comunicarem os benefícios do seu trabalho para as 
empresas e o setor, além de entender as demandas específicas das startups. 

https://censo.startse.com/assets/download/censo-startse-2017.pdf
https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
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Empresas que se consideram startups

25,18%

74,82%

Não

Sim

Das 425 empresas respondentes, 318 se autodenominam startups, o que representa 74,82% do total. 
Como a pesquisa tem o objetivo de caracterizar o perfil desse tipo de empresa em Santa Catarina, a 
amostra real do estudo está concentrada em quem respondeu “sim” a essa questão e afirmou que o 
negócio está localizado no estado. Considerando esses dois aspectos, a amostra da pesquisa é de 310 
respondentes.  

Modelo de negócio replicável e escalável

2,83%

97,17%

Não

Sim

Uma das principais características associadas às startups é a implantação de um modelo de negócio 
replicável e escalável, ou seja, que reúna as seguintes características:

 Replicável: possibilidade de oferecer o mesmo produto ou serviço repetidamente, sem a 
necessidade de realizar adequações ou customizações a cada venda.

 Escalável: capacidade de crescer muito e em pouco tempo, aumentando a receita sem que os 
custos subam na mesma proporção. Isso faz com a margem da empresa seja cada vez maior.

A pesquisa identificou que 97,17% afirmam operar com um modelo de negócios replicável e escalável. 
Esse é um dos principais aspectos analisados pelos investidores na definição das empresas em que 
aportarão recursos. O modelo de negócios demonstra como a startup pretende monetizar o negócio e se 
sua estrutura comporta o atendimento a uma alta demanda.
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Tipos de serviços prestados

233

64

36

31

Software

Serviços de TIC em geral

Hardware

Outros

Algumas das respostas encontradas na opção “outro”: consultoria em geral; desenvolvimento de cosméticos; soluções tecnológicas em 
processos industriais; assessoria regulatória e de engenharia; serviço de propriedade intelectual.

O resultado sobre o tipo de serviço prestado está coerente com as atividades mais selecionadas 
na questão que aborda a CNAE, mostrando a predominância da prestação de serviços. Do total de 
respondentes, 233 (75,16%) afirmam atuar com software e 64 (20,64%) com serviços de TIC em geral. 
Apenas 36 (11,61%) empresas selecionaram a opção hardware, que está associada a produtos. Além 
disso, 54 (17,41%) startups indicaram que prestam mais de um tipo de serviço. 

A oferta soluções em software pode ser observada em startups de destaque no mercado. É o caso, por 
exemplo, das catarinenses Neoway e Resultados Digitais. A tendência, de acordo com o estudo da ABES 
Software, é que o segmento siga com força, voltando atenção a temas como segurança da informação, 
Internet das Coisas, analytics e realidade virtual. 

Setor de atuação

90
52

47

38

34

32

32

31

29

27

26

25

22

20

19

16

15

15

14

13

12

11

7

Prestação de serviços

Outro

Gestão de empresas

Varejo

Agronegócio

Internet das coisas

Saúde

Midia/Publicidade

E-commerce

Construção

Educação

Alimentação

Sustentabilidade

Logística

Fintech

Infraestrutura TI

Automotivo

Eventos

Lazer

Mobilidade

Segurança

Manufatura

Games

Algumas das respostas encontradas na opção “outro”: legaltech; lawtech; pet; químico; energia; turismo; RH.

https://www.neoway.com.br/
https://resultadosdigitais.com.br/
http://central.abessoftware.com.br/Content/UploadedFiles/Arquivos/Dados%202011/ABES-Publicacao-Mercado-2017.pdf
http://central.abessoftware.com.br/Content/UploadedFiles/Arquivos/Dados%202011/ABES-Publicacao-Mercado-2017.pdf
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A prestação de serviços se destaca no resultado da questão sobre o setor de atuação – 90 respondentes 
selecionaram essa opção. Outros setores em evidência são gestão de empresas, mídia/publicidade, 
varejo e saúde. Em Minas Gerais, estado com notoriedade no universo de startups, a prestação de 
serviços é o segundo setor com mais empresas atuantes – 13% –, segundo o Censo Mineiro de Startups 
e Demais Empresas de Tecnologia. Entretanto, se comparado a esse estado, Santa Catarina tem como 
vantagem maior diversidade de campos com negócios ativos. 

O estudo da ABStartups em parceria com a Accenture também traz a prestação de serviços como 
principal área de atuação, sendo o foco de 16,24% das startups pesquisadas. Depois desse setor, os mais 
citados são TI e Telecom, serviços financeiros, saúde, varejo/atacado e educação. No censo da StartSe, os 
segmentos predominantes entre as startups são tecnologia da informação, comércio/varejo e educação. 
Entre os setores que mais despertam interesse dos investidores, segundo o material, estão tecnologia da 
informação, educação e finanças.

Mercado de atuação

 B2B

 B2B2C

 B2C

 B2G

 Outro

100%

80%

60%

40%

20%

0%

64,19%

18,71% 14,19%

0,32% 2,58%

Algumas das respostas encontradas na opção “outro”: O2O; C2C; B2C2B. 

O mercado-alvo de 64,19% dos respondentes é o B2B, o que mostra que a maioria das startups vende 
para outras empresas. No caso de 18,71% das respondentes, o foco está no B2B2C – quando uma 
empresa faz negócios com outra, mas visando alcançar o consumidor final. Outra parcela das startups, 
que representa 14,19% das participantes da pesquisa, vende diretamente para o consumidor final, 
mercado denominado B2C. Por fim, o B2G, que direciona produtos e serviços para o governo, é o 
mercado de apenas 0,32% das startups.

As startups cadastradas na plataforma StartupBase direcionamento semelhante – 46,74% são B2B, 
seguido por B2C (24,86%) e B2B2C (22,95%). O censo da StartSe confirma a tendência desses três 
mercados e também os coloca como mais vantajosos na visão dos investidores. 

http://repos.simi.org.br/Relat%C3%B3rio%20Censo%20-%2001-12-2017.pdf
http://repos.simi.org.br/Relat%C3%B3rio%20Censo%20-%2001-12-2017.pdf
https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
https://censo.startse.com/assets/download/censo-startse-2017.pdf
https://startupbase.abstartups.com.br/stats
https://censo.startse.com/assets/download/censo-startse-2017.pdf
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Especificação do modelo de negócio

177

76

58

46

29

27

SaaS

Aplicativo

Marketplace

Outro

Venda de equipamentos

E-commerce

O resultado da questão sobre especificação do modelo de negócio torna evidente que existe uma 
vantagem considerável do SaaS (Software as a Service) – quando a entrega de valor ao cliente está 
sustentada na prestação de serviço por um meio de um software, geralmente localizado na nuvem. 
Esse é o modelo de negócio aplicado por 177 das startups pesquisadas. O diferencial do SaaS está na 
facilidade de repetir e escalar o serviço oferecido, mantendo uma base de clientes ativa constantemente. 

O SaaS também é o modelo de negócios mais citado pelas startups na radiografia da ABStartups, com 
44,20%, e na plataforma StartupBase, com 39,49%. Segundo o censo da  StartSe, o SaaS é o formato que 
mais chama a atenção dos investidores (15,1%), seguido de perto por Assinatura Digital (14,8%) e Mobile 
App (12,9%). Nesse sentido, uma opção válida para as empresas é diversificar os modelos de negócios 
praticados. A pesquisa identificou que essa já é uma prática de 103 (33,22%) das startups respondentes.

Conheça os modelos de negócios

O modelo de negócio de uma empresa está relacionado à forma como o cliente compra. Os 
tipos de modelos possíveis para as startups são variados. Entenda os formatos e avalie quais são 
os mais estratégicos para o seu negócio. 

https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
https://startupbase.abstartups.com.br/stats
https://censo.startse.com/assets/download/censo-startse-2017.pdf
https://acestartups.com.br/tipos-modelo-negocio/
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Relação entre investimento e setor de 
atuação, mercado e modelo de negócio

Como último bloco da apresentação dos resultados, serão realizados cruzamentos de informações para 
compreender quais perfis de startups catarinenses receberam investimento. Para isso, será feita uma 
relação entre as empresas que responderam “sim” na questão sobre captação de investimento com os 
seus respectivos setores de atuação, mercado de atuação e modelo de negócio.

Investimento versus setor de atuação

52,63%

44,12%

36,84%

36,00%

33,33%

33,33%

31,25%

30,00%

29,63%

26,67%

25,00%

24,14%

22,73%

20,00%

19,15%

18,18%

15,38%

14,29%

14,29%

7,69%

6,45%

Varejo

Agronegócio

Fintech

Alimentação

Segurança

Automotivo

Internet das coisas

Logística

Construção

Eventos

Saúde

E-commerce

Sustentabilidade

Prestação de serviços

Gestão de empresas

Manufatura

Educação

Lazer

Games

Mobilidade

Mídia/Publicidade

Os setores de atuação que, segundo a pesquisa, recebem mais investimento são varejo (52,63%) e 
agronegócio (44,12%). Vale a pena analisar cada segmento para entender o seu potencial. Confira a seguir:
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Varejo

O impacto da tecnologia nas relações de compra e venda é muito grande. Nos dias atuais, os 
consumidores podem facilmente encontrar informações e comparar produtos e serviços pela internet. 
Com isso, o varejo precisa se adequar a uma nova era de consumo, integrar canais físicos e online 
(omnichannel), oferecer uma experiência diferenciada de compra e atendimento personalizado. As 
startups – especialmente que atuam com mercado B2B – podem aproveitar as mudanças no setor para 
oferecer suporte às empresas em diversas frentes, de análise de dados a provadores inteligentes. Os 
consumidores, cada vez mais, esperam encontrar soluções tecnológicas no varejo. Dados da pesquisa 
Hight-Tech Retail, compilados pelo censo da StartSe, mostram que 46% das pessoas pretendem 
experimentar a visualização 3-D, 39%, a realidade virtual, e 30%, os novos meios de pagamento.

Agronegócio

O Brasil tem o agronegócio como um dos principais pilares da economia. Em 2017, o setor representou 
23,5% do Produto Interno Bruto (PIB), a maior participação em 13 anos. Apenas em Santa Catarina, 
o PIB do segmento em 2017 foi de R$ 29,5 milhões. Além da movimentação econômica expressiva, o 
agronegócio também tem como característica os desafios de operação, considerando a sua longa cadeia 
de produção. As startups especializadas em desenvolver soluções para o setor dispõem de um amplo 
mercado apto a fazer negócios, sobretudo com produtos e serviços que ataquem gargalos tradicionais 
na área, como logística e infraestrutura.

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/integre-seus-canais-de-vendas-a-partir-do-conceito-de-omni-channel,87426f65a8f3a410VgnVCM2000003c74010aRCRD
http://cromasolutions.com.br/high-tech-retail/
http://cromasolutions.com.br/high-tech-retail/
https://censo.startse.com/assets/download/censo-startse-2017.pdf
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/participacao-do-agronegocio-no-pib-e-a-maior-em-13-anos-estima-cna.ghtml
http://radioalianca.com.br/noticia/materia/id/67221/view/pib-do-agronegocio-de-sc-e-de-r-295-bilhoes-em-2017
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Fintech

O termo fintech provém da junção de duas palavras em inglês: financial e technology. São empresas que 
aplicam a tecnologia para desenvolver inovação com foco no sistema financeiro. Com isso, alcançam 
processos mais eficientes do que o mercado tradicional, reduzindo custos de operação e oferecendo 
serviços otimizados aos clientes. O número de fintechs no Brasil cresceu 40% em 2017, segundo dados 
da Finnovation. Uma parcela de 35% dessas empresas aposta em clientes que não têm acesso a serviços 
bancários – o que representa mais da metade da população do Brasil. Em 2018, as fintechs brasileiras já 
movimentaram mais de R$1 bilhão, superando o montante de R$ 457,44 milhões alcançado em todo o 
ano de 2017, de acordo com monitoramento realizado pelo Conexão Fintech. 

Alimentação

A indústria de alimentos tem grande força no Brasil: gera mais de 1,6 milhões de empregos diretos 
e fatura o equivalente a 9,8% do PIB. Em 2017, o setor movimentou R$642 bilhões, de acordo com a 
Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA). O nicho de alimentação saudável é um dos 
que impulsiona o segmento no país – conforme informações da Euromonitor, apenas esse mercado 
deve ser responsável por girar R$63,5 bilhões em 2018. Junto às tendências, o setor enfrenta o desafio 
global de atender a demanda de alimentação proveniente do crescimento da população. Estima-se 
que seja necessária uma produção de alimentos 60% maior do que a atual em 2050. Esses cenários 
mostram um ambiente favorável para startups que oferecem soluções com base tecnológica para a 
cadeia agroalimentar. Algumas áreas que estão em alta são insumos e ingredientes, biotecnologia, 
nanotecnologia, equipamentos e embalagens.

Segurança

A oferta de produtos e serviços no segmento de segurança está cada vez mais associada à tecnologia. 
Segundo a consultoria de pesquisa alemã Statista, o faturamento do mercado global de tecnologia e 
serviços de segurança deve chegar a US$96,3 bilhões em 2018. No Brasil, 11º país mais inseguro do 
mundo, o contexto observado é o mesmo: em 2017, o setor de segurança eletrônica registrou a receita 
de R$6,07 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Segurança Eletrônica (Abese). Entre as 
soluções disponibilizadas estão softwares que integram diversos dispositivos de segurança e permitem o 
controle por meio de dispositivos móveis.

http://finnovation.com.br/mapa-de-fintechs-brasil-maio-de-2018/
https://conexaofintech.com.br/guia/confira-os-investimentos-em-fintechs-brasileiras-em-2018/
https://www.duasrodas.com/blog/tendencias/o-panorama-do-mercado-de-alimentos-no-brasil-em-2018/
https://www.duasrodas.com/blog/tendencias/o-panorama-do-mercado-de-alimentos-no-brasil-em-2018/
https://www.abia.org.br/vsn/
https://www.portaldofranchising.com.br/noticias/alimentacao-saudavel/
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/08/5-inovacoes-promissoras-no-setor-de-alimentacao.html
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/08/5-inovacoes-promissoras-no-setor-de-alimentacao.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-08/setor-de-seguranca-privada-cresce-e-lucra-com-acirramento-da-violencia
http://exposec.tmp.br/16/mercado-de-seguranca-eletronica-projeta-crescimento-de-8-em-2018/
http://exposec.tmp.br/16/mercado-de-seguranca-eletronica-projeta-crescimento-de-8-em-2018/
https://abese.org.br/
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Investimento versus mercado de atuação

18,18% 30,65% 36,21% 100%

B2C B2B B2GB2B2C

44
8

58
21

1 1

199

61
 Número de empresas

 Número de empresas que receberam investimento

A relação entre empresas que receberam investimento e o mercado de atuação indica uma vantagem 
proporcional do B2G, mas é importante destacar que apenas uma empresa respondeu que trabalha 
com esse mercado na amostra da pesquisa. De fato, o B2G ainda é um mercado restrito: no estudo da 
ABStartups, em parceria com a Accenture, 2,09% das startups responderam que atuam com B2G, ou 
seja, vendem para o governo. Na plataforma StartupBase, apenas 0,79% das startups apostam nesse 
mercado. Um dos entraves do B2G é a legislação – existem diversas normas que devem ser seguidas 
pelas empresas para que possam ser contratadas pelo governo. Junto a isso, o governo, muitas vezes, é 
considerado um mercado de risco, já que alguns órgãos não possuem boa reputação como pagadores.

https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
https://startupbase.abstartups.com.br/stats
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Marketplace: exemplo de negócio B2B2C

Na relação entre investimento e mercado de atuação, o B2B2C também se destaca. São 
empresas que praticam a venda para pessoas jurídicas, com o objetivo de alcançar o 
consumidor final. As startups que atuam com marketplace são exemplos de B2B2C, pois 
oferecem plataformas que conectam vendedores e consumidores A principal vantagem 
desse modelo está no fato de que o operador do marketplace não precisa se preocupar 
com estoque e logística de entrega. Já o desafio está em conquistar audiência e boa posição 
nos mecanismos de pesquisa online, para assim também atrair vendedores interessados na 
plataforma. O marketplace já é um modelo de negócio consagrado entre as startups, conforme 
indicam as pesquisas: 25,06% na radiografia da ABStartups, 23,05% na StartupBase e 13,63% 
no censo da StartSe. 

Investimento versus modelo de negócio

44,83%

38,98%

31,03%

23,68%

18,52%

Venda de equipamentos

SaaS

Marketplace

Aplicativo

E-commerce

O último cruzamento de informações nos resultados da pesquisa identifica quais os modelos de 
negócios das empresas que já receberam investimento. Pela primeira vez, as startups que desenvolvem 
produtos aparecem em destaque – 44,83% das empresas catarinenses que têm a venda de 
equipamentos como modelo de negócio conseguiram captar recursos externos.

Conceitos como Internet das Coisas (IoT) e wearable tech (tecnologia vestível) impulsionam modelos de 
negócio focados em venda de equipamentos, muitas vezes integrando hardware, software e serviço. É o 
caso, por exemplo, da startup ATAR, de Timbó (SC), que desenvolveu o primeiro wearable de pagamentos 
do Brasil, a ATAR Band, e já recebeu mais de R$ 1 milhão em aporte. A tecnologia da empresa permite 
inserção de créditos na pulseira e a realização de compras aproximando o acessório da máquina de 
cartão. É possível controlar os gastos em um aplicativo mobile integrado ao dispositivo.

https://abstartups.com.br/PDF/radiografia-startups-brasileiras.pdf
https://startupbase.abstartups.com.br/stats
https://censo.startse.com/assets/download/censo-startse-2017.pdf
https://www.wearatar.com/band
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Venda de equipamentos – vantagens e desafios

Startups que apostam em modelos de negócios de hardware possuem como vantagens uma 
concorrência menor e um grau de diferenciação maior, já que costumam surgir de ideias 
originais. Em função dessas características, também existe um bom poder de negociação com 
fornecedores e clientes. Um exemplo de startup na área é o grupo catarinense Lógica-e, que 
já foi acelerada pelo Darwin e, atualmente, participa do programa Vetor AG com Lesense, uma 
solução de Internet das Coisas (IoT) voltada à coleta de dados. 

Em contrapartida, os desafios se concentram principalmente nos custos, tanto para colocar 
a empresa em funcionamento – incluindo prototipação e validação do produto – como para 
escalar o negócio. São esses aspectos que tornam a venda de equipamentos pouco atrativa 
para startups e investidores, quando analisado sob uma ótica geral. Proporcionalmente, 
entretanto, a concorrência baixa faz com que as empresas em atuação com esse modelo de 
negócio ganhem evidência, como mostra o resultado da relação entre investimento e modelo 
de negócio.

Diferenciais do Software as a Service (SaaS)

A relação entre investimento e modelo de negócio traz também notoriedade para o SaaS, com 
38,98%. Nesse formato, o cliente adquire um serviço que contempla o acesso a um software na 
nuvem. Dessa forma, o programa é atualizado automaticamente – dispensando a necessidade 
de uma nova compra a cada versão lançada – e o acesso a suporte ou cancelamento pode ser 
feito com facilidade. O SaaS também se caracteriza como uma compra contínua, já que o cliente 
faz o pagamento pelo período em que deseja ter acesso ao software, como mensalmente ou 
anualmente. Com isso, tanto a empresa como os investidores têm maior previsão de receita, 
reduzindo os riscos do negócio. 

A Resultados Digitais, de Florianópolis, atua com o modelo de negócio SaaS para o mercado B2B. 
Utiliza como estratégia de escalabilidade a expansão via canais, o que é comum em startups desse 
modelo. Além da venda direta, uma rede de parceiros dá suporte para a prospecção de clientes. 
Em troca, a startup oferece uma proposta de valor que fortalece o negócio da empresa, junto a uma 
comissão pelas vendas.

http://logicae.com.br/#lesense
https://darwinstartups.com/
http://vetorag.com.br/
https://resultadosdigitais.com.br/
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Resumo final

A pesquisa do Sistema de Inteligência Setorial do Sebrae/SC, em parceria com a Acate, mapeou o perfil 
das startups catarinenses e tendências identificadas em negócios que conquistaram investimentos 
externos. A seguir, você confere um compilado final dos resultados obtidos com a amostra de 310 
startups de Santa Catarina que responderam ao questionário. 

Perfil geral dos respondentes

São sócios  
da empresa

Nasceram na  
década de 1980

São  
homens

Possuem  
ensino superior

79,03%79,03%41,94%70,97%

Caracterização das empresas

 36,45% têm menos de um ano; 48,39% entre dois e cinco anos.

 73,87% possuem até 9 funcionários.

 37,42% chegam a R$ 60 mil de faturamento anual. 

 56,45% estão em crescimento contínuo há cinco anos.

 30,65% receberam investimento, a maioria de investidor-anjo.

 89,68% não exportam.

 157 não possuem vínculo com associações e 112 mantêm vínculo com a Acate.

 233 vendem software.

 90 atuam com prestação de serviços. 

 64,19% apostam no mercado B2B.

 177 utilizam o SaaS como modelo de negócio.
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Relação entre investimento e setor de atuação, mercado e 
modelo de negócio

Setor de 
atuação 

Mercado de 
atuação

Modelo de 
negócio

52,63% 

36,21%

44,83%

44,12% 

30,65%

38,98%

 varejo

 agronegócio 

 B2B2C

 B2B 

 venda de equipamentos

 SaaS 
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