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introdução
Fruto da parceria entre o FGVces, a COPPE/UFRJ a ABStartups e a EDP, e

IMPACTOS DO
ECOSSISTEMA DE STARTUPS NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO foi
viabilizado pelo Programa P&D ANEEL, o estudo inédito

iniciado em maio de 2018 e tem como objetivo compreender o ecossistema de
startups do segmento de tecnologias limpas e analisar seu impacto no setor
elétrico brasileiro. Os resultados a serem obtidos com o estudo serão subsídios
ao desenvolvimento de políticas públicas para o fortalecimento do ecossistema
de tecnologias limpas no Brasil. O estudo também contribuirá para aproximar
grandes empresas e startups e assim dar escala às suas inovações.
Para isso, o estudo está estruturado em diferentes fases e contempla as
seguintes atividades:
• Detalhar as características das startups de tecnologias limpas (cleantech)
brasileiras, incluindo tecnologias, patentes, segmentos de atuação, perfil
dos empreendedores, modelos de financiamento, redes de colaboração etc.;
• Analisar os impactos das startups e suas tecnologias no mercado e no
desenvolvimento tecnológico do setor elétrico brasileiro;
• Testar empiricamente um novo modelo de cooperação entre startups e
grandes empresas do setor elétrico;
• Estruturar o Observatório de Tecnologias Limpas, com intuito de manter os
esforços efetivos desta pesquisa disponíveis para todo o setor também no
médio e longo prazo.
O foco deste relatório consiste em apresentar os principais resultados e
análises referentes à primeira etapa do estudo, que identificou os
empreendimentos brasileiros de cleantech através de uma pesquisa de
preenchimento online. O relatório não se propõe a apresentar recomendações
a partir dos dados analisados. Estes encaminhamentos estão previstos para
etapas posteriores do projeto.

O questionário aplicado buscou compreender o perfil das startups e foi
dividido em cinco partes:
1.
2.
3.
4.
5.

Dados cadastrais
Perfil dos empreendedores
Perfil do negócio
Inovação
Cooperação com grandes empresas

A chamada para preenchimento da pesquisa de mapeamento de startups de
cleantech permaneceu ativa por seis semanas, entre agosto e setembro de
2018. Das 189 organizações inscritas, 53 foram descartadas pela não
conformidade com algum dos seguintes critérios de elegibilidade: ser uma
startup e atuar no segmento de cleantech. Os conceitos acerca desses dois
critérios serão apresentados abaixo.
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O QUE SÃO EMPRESAS DE CLEANTECH?
Apesar das definições existentes serem numerosas e amplas, existem
características que uma solução de cleantech deve possuir para ser identificada
com tal. São elas:
 Fazer mais com menos;
 Ser menos poluentes;
 Possuir modelo(s) de negócios rentável(is).
As oito categorias de mercado onde atuam as startups de cleantech são
apresentadas na página 29 desse relatório.
“Cleantech pode ser definido como qualquer produto, serviço ou processo

que ofereça valor usando menos recursos e produzindo menos poluição
do que os padrões atuais estipulam”.
— Alessandro Marra et al. —

“Cleantech representa uma gama diversificada de produtos, serviços e
processos, todos destinados a: Fornecer desempenho superior a custos
mais baixos, enquanto reduz ou elimina o impacto ecológico negativo, ao
mesmo tempo que faz uso mais eficiente e responsável dos recursos
naturais”.
— Kachan & Co. —
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O QUE É UMA STARTUP?
Apesar das definições existentes sobre startups serem numerosas e amplas,
existem características que uma empresa deve possuir para ser identificada com
tal. São elas:







Risco/incerteza - lidar com alto risco/incerteza;
Escalabilidade - ser estruturada para crescer rapidamente;
Tempo de existência - possuir pouco tempo de existência;
Inovação - ser inovadora (senso amplo);
Tecnologia - ser focada em inovações tecnológicas;
Tamanho/porte - ser pequena (funcionários/faturamento), mas com
grandes perspectivas de crescimento;
 Cultura organizacional - possuir uma cultura organizacional empreendedora.
Tendo em vista os objetivos da primeira fase do estudo, que busca
compreender o ecossistema de startups deste segmento e mapear tendências,
empreendimentos em fase de ideia/concepção fizeram parte da pesquisa. Os
resultados e análises do mapeamento serão apresentados a seguir.

“Uma startup é uma organização construída para encontrar um modelo
de negócios repetível e escalável.” — Steve Blank —
"Uma startup é uma instituição humana designada a entregar um novo
produto ou serviço sob condições de extrema incerteza."
— Eric Ries —

OBSERVAÇÃO
Os dados a seguir apresentados são fruto da consolidação das respostas
autodeclaradas pelos empreendedores respondentes, isentas de documentos
comprobatórios.
5
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Quem são os empreendedores de cleantech?
O perfil dos fundadores de cleantechs não difere do público que permeia o ecossistema de startups no Brasil:
pessoas brancas predominantemente do sexo masculino. A figura abaixo traz os destaques do perfil dos
empreendedores de cleantech.

As próximas páginas trazem em detalhes os seguintes aspectos do perfil dos principais sócios das empresas
analisadas:
• gênero,
• etnia,
• escolaridade,
• graduação,
• participação acionária e
• experiência profissional.
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Quem são os empreendedores de cleantech?
Diferente do padrão característico em startups digitais, em que seus fundadores estão na casa dos 20 anos, a
maior parte dos empreendedores de cleantech tem de 31 a 40 anos. Ou seja, ainda podem ser considerados
jovens, mas com uma década de acúmulo de experiências e aprendizados em suas jornadas profissionais.

Um estudo sobre cleantechs no México realizado em 2015 pela WWF, GreenMomentum e a IMCO, aponta para
um perfil de empreendedor muito semelhante: 86% são homens na faixa dos 40 anos.
A baixa representatividade de mulheres empreendedoras também aparece em outras pesquisas. Conduzido em
2017 pela Pipe Social, o Mapeamento Brasileiro de Negócios de Impacto Socioambiental identificou 579
empreendimentos, dos quais apenas 20% tem mulheres como fundadoras.
Segundo o Women's Entrepreneurship Report publicado em 2017 pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
a população feminina empreendedora aumentou 10% em relação ao ano anterior. Cerca de 163 milhões de
mulheres iniciaram ou abriram novos negócios. Embora a participação da mulher no universo empreendedor
venha aumentando a cada ano, sua empreitada se dá muito mais por necessidade do que por oportunidade.
De acordo com a pesquisa Quem São Elas, realizada em 2016 pela Rede Mulher Empreendedora – RME com
uma amostra de 1376 respondentes, 55% das empreendedoras brasileiras têm filhos. E destas, 75% decidiram
investir em um novo negócio depois da maternidade, buscando complementar a renda, melhorar a qualidade
de vida e equilibrar seus diferentes papeis. No que tange os setores, 59% atuam em serviços e 31% em
comércio.
Em linha com o relatório da GEM, o estudo The State of Women-Owned Businesses, realizado nos Estados
Unidos em 2016, aponta que as mulheres são sócias majoritárias em 38% dos negócios no país, registrando um
crescimento de 9% em relação a 2007. Uma pesquisa da Babson College realizado em 2014 (Women
Entrepreneurs 2014: Bridging the Gender Gap in Venture Capital) identificou que a maior parte dos negócios
liderados por mulheres são financiados por elas próprias ou famílias e amigos. A pesquisa também registrou
que apenas 4% dos negócios liderados por mulheres e 13% dos negócios liderados por minorias no país
receberam venture capital.

Voltando à realidade brasileira, o empreendedorismo por necessidade também se aplica a outras minorias.
Depois de quase uma década de crescimento econômico, desde meados de 2014 o país tem vivenciado uma
estagnação da renda e esgotamento de oferta de emprego que juntos geraram um aumento da desocupação.
Dados do IBGE sobre a condição de vida da população brasileira de 2017 mostram como essa dinâmica
contribuiu para a ampliação das desigualdades sociais e maior vulnerabilidade de grupos populacionais
específicos.
Mas existem ainda poucas informações ou pesquisas disponíveis no Brasil sobre tipos de empreendedorismo,
perfis de empreendedores e motivações para empreender. Os dados da pesquisa Quem São Elas, analisados
junto ao contexto socioeconômico e político brasileiro, mostram que muitas mulheres se aventuram a
empreender justamente pela falta de políticas de apoio à classe trabalhadora com filhos, mas poucas fundam
negócios em setores como a indústria e o agronegócio (7% e 3% das mulheres, respectivamente, de acordo
com a pesquisa da RME).
Somada à falta de representatividade de mulher e de outras minorias étnicas nos segmentos de negócio onde
atuam as cleantechs, existe a dificuldade em obter investimentos, um desafio compartilhado pela maioria das
startups no cenário nacional e internacional. Mais sobre aporte de capital será abordado na pag. 41.
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Quem são os empreendedores de cleantech?
sexo
Base: 136 startups respondentes.

idade

16,5%

34%

Base: 136 startups respondentes.

21%

26%

83,1%

Mulheres

Intersexo

16%

Homens

etnia
Base: 136 startups respondentes.
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Quem são os empreendedores de cleantech?
FORMAÇÃO DOS EMPREENDEDORES
Como mostra o gráfico abaixo, os fundadores das startups possuem elevada formação, sendo 57% pósgraduados e 39% com ensino superior completo.

escolaridade
Base: 136 startups respondentes.

7%

0% 2% 2%
3%

ensino fundamental
ensino médio
ensino técnico
39%

47%

ensino superior
pós-graduação ou
mestrado
doutorado

pós-doutorado

Todos os sócios graduados e pós-graduados somam 96%. O
mapeamento de cleantechs no México também revelou
mais uma semelhança no perfil dos empreendedores em
relação aos brasileiros: 95% são graduados ou pósgraduados.
Outra pesquisa que vai ao encontro dos resultados acima
foi conduzida pelo SEBRAE em 2017 com 81
empreendedores envolvidos em negócios de impacto social
e ambiental. Os dados revelam que 28% dos respondentes
possuem ensino superior completo e 27% possuem pósgraduação.
Em relação aos resultados do presente mapeamento, não
foi surpresa constatar que os cursos de engenharia
compõem a formação da maioria dos sócios, conforme
destacado abaixo.
Outras graduações mencionadas foram Administração, com 25% da frequência, seguido de Direito, com 12%.
Muitos dos sócios graduados em engenharia possuem algum tipo de pós-graduação em negócios,
evidenciando a necessidade dos desenvolvedores de tecnologia em adquirir conhecimentos de gestão da
empresa e visão de negócios.
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Quem são os empreendedores de cleantech?
No levantamento com empreendedores mexicanos de cleantech, a formação em exatas também se destacou
frente às demais áreas: 17% graduados em eletromecânica, 13% em engenharia industrial, engenharia química e
civil com 10% cada e administração com 7,5%.
Tanto o cenário brasileiro como o mexicano chamam atenção pela ausência da formação em ciências biológicas.
Diversas categorias abrigadas no guarda-chuva “cleantech” demandam conhecimento advindo das ciências
naturais e exatas, como a biomimética e a biotecnologia.
A ausência das ciências naturais na formação dos empreendedores de cleantech, somada à falta de
empreendimentos na região Norte do país (como mostra a próxima figura, na página 14), evidencia a lacuna que
existe entre universidade e mercado para o desenvolvimento da ciência aplicada e aponta para o potencial que o
Brasil tem em se desenvolver no campo da bioeconomia. Em entrevista concedida ao Instituto Humanitas
Unisinos, o pesquisador e especialista Carlos Nobre aponta para a oportunidade de criação de ecossistemas de
inovação na Amazônia, onde ativos da sociobiodiversidade podem gerar produtos de alto valor agregado em
cadeias produtivas inclusivas e sustentáveis.
No que tange a experiência profissional, a trajetória acadêmica acompanhada de histórico de atuação em grandes
empresas e/ou empreendedorismo prévio é a mais seguida pelos sócios das startups analisadas.

experiências
profissionais

6%

30%

31%

33%

Base: 136 startups respondentes.

Apesar de alguns empreendedores mencionarem terem fundado ou participado da concepção de outras
empresas, a experiência da maioria em “empreendedorismo prévio” consiste na atuação em consultorias.
A pouca experiência dos sócios no setor público talvez explique a falta de interesse em ter ou enxergar o
governo como mercado. A maior parte dos empreendedores, por sua vez, apontam proximidade e vivência em
grandes empresas. Mais sobre a interação entre startups e corporações será analisado na seção Cooperação
com grandes empresas (p. 60).
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Quem são os empreendedores de cleantech?
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA
Apesar de um quarto das startups ser composta apenas por um sócio majoritário (com participação acima de
90%), a maioria delas (57%) são formadas por dois ou mais sócios com participações equilibradas.

35%

nº de sócios

25%

22%

Base: 136 startups respondentes.

10%

1 sócio

2 sócios

3 sócios

4 sócios

4%

4%

5 sócios

Mais de 5
sócios
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Onde estão as startups de cleantech?
LOCALIZAÇÃO POR ESTADO
O Estado de São Paulo concentra o maior número de startups de cleantech, com 43%, seguindo do Rio de
Janeiro e Minas Gerais, que empatam com 12%. Santa Catarina e Rio Grande do Sul empatam em terceiro
lugar, com 7%. Dessa forma, o eixo Sul-Sudeste concentra 91% das startups participantes da pesquisa,
conforme indicado na figura abaixo.

Base: 136 startups respondentes.
(número absolutos sinalizados no
mapa)

66% das startups sediadas em capitais
SÃO PAULO

28

RIO DE JANEIRO

16

BELO HORIZONTE

9

FLORIANÓPOLIS

6

PORTO ALEGRE

5

34% das startups sediadas em cidades do interior
CAMPINAS

5

ITAJUBÁ

4
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Onde estão as startups de cleantech?
A concentração de empreendimentos nessas duas regiões do país é um padrão observado também em
outras pesquisas sobre startups no Brasil. A última edição do ranking 100 Startups to Watch, lançado em
abril de 2018, mostra que 38% das startups inscritas são do estado de São Paulo. O estado do Rio ocupa o
segundo lugar, com 9,5% e Minas Gerais e Santa Catarina empatam em terceiro, com 9%.
Um estudo sobre healthtechs realizado pela Liga Ventures em maio de 2018, que analisou 236 startups do
segmento de saúde em todo o Brasil, mostrou que 48% delas são do estado de São Paulo (a maior
ocorrência), seguido por Minas, com 11%, e Pernambuco, que surpreende com 7%.
No Mapeamento Brasileiro de Negócios de Impacto Socioambiental, conduzido em 2017 pela Pipe Social,
dos 579 empreendimentos identificados, 63% estão no Sudeste e 20% no Sul.
Voltando aos resultados do mapeamento de startups de cleantech, de fato Pernambuco foi o estado que
melhor performou fora do eixo Sul-Sudeste. Isso não surpreende pelo fato de Recife possuir um ecossistema
de inovação e empreendedorismo em constante crescimento, muito impulsionado pelo parque tecnológico
Porto Digital, que abriga 300 empresas e organizações, conta com três incubadoras de empresas, duas
aceleradoras de negócios, seis institutos de pesquisa e desenvolvimento e organizações de serviços
associados, além de diversas representações governamentais.
No que tange a presença de empresas fora das capitais Campinas e Itajubá se destacam, concentrando 4% e
3% das startups, respectivamente. Nas próximas linhas serão apresentados alguns aspectos que fazem
dessas duas cidades hubs de inovação e empreendedorismo.
Daniel Isenberg, autor e professor da Babson College Executive Education, criou um framework para avaliar
ecossistemas de empreendedorismo baseado em seis dimensões (diagrama abaixo). São muitos os
elementos e atores integrantes desse ecossistema e que contribuem para os seguintes aspectos: construção
de uma cultura propícia ao empreendedorismo, políticas favoráveis, disponibilidade de financiamento
apropriado, capital humano de qualidade, mercado amigável a novos produtos e serviços, além de uma
gama de apoio institucional e infraestrutura.
Desburocratização, suporte contínuo,
incentivos regulatórios, recursos para
pesquisa e mecanismos de fomento.

Empresas dispostas a
adotar soluções, cadeias
de distribuição sólidas,
redes de contatos, etc.

Políticas
públicas

Capital
financeiro

Mercado
Infraestrutura básica,
serviços especializados
(advogados, contadores e
ONG’s próempreendedorismo).

Agentes de
financiamento ativos
em diversos estágios,
desde a ideia até a
IPO.

Empreende
dorismo

Agentes de
apoio

Universidades formando mão de obra
qualificada, gerações de empreendedores,
casos de empreendedores e ensino de
empreendedorismo.

Cultura

Capital
humano

Suporte social,
histórias de
sucesso, mídia e
mentalidade
empreendedora.

Fonte: Daniel Isemberg, 2011
Adaptado por: FGVces, 2018
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Onde estão as startups de cleantech?
CAMPINAS
Campinas reúne muitos aspectos que contribuem para um ambiente de inovação e empreendedorismo. A
começar pela presença da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, eleita a melhor universidade da
América Latina pela revista britânica Times Higher Education (THE). O empreendedorismo acadêmico e a
integração universidade-indústria são características marcantes do ecossistema de startups em Campinas e
impulsionadas pelas frentes de pesquisa e ensino da UNICAMP.
Fundada em 2003, a Inova Unicamp é a agência de pesquisa da universidade mais relevante na identificação
de oportunidades e promoção de atividades de estímulo à inovação e ao empreendedorismo. Recente
dissertação de mestrado da FGV/EBAPE analisou as práticas da Inova Unicamp que fortaleceram o processo
de institucionalização do ecossistema de startups em Campinas e agrupou as atividades da agência em quatro
categorias de atuação: promoção de parcerias; incentivo e acompanhamento no processo de patentes e
licenciamento; capacitação e formação de profissionais para inovar e empreender; articulação de políticas e
ações dirigidas para o desenvolvimento de Campinas e do país.
Além das categorias de atuação da Inova Unicamp estarem em linha com as dimensões do framework de
Isemberg acima exposto, a pesquisa evidenciou as atividades da agência e seu relacionamento com os
diversos atores do ecossistema. Na dimensão Políticas Públicas, se relacionou com o governo por meio de
projetos com prefeituras e governo estadual, além de liderança na coordenação do Fortec - Fórum Nacional
de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Em relação ao Capital Humano, se aproximou das
startups e empresas estabelecidas na região para orientar a formação do conhecimento aplicado no campo.
No que tange a Cultura Empreendedora, propiciou a interação entre ex-alunos e alunos para incentivá-los a
reconhecerem o potencial de negócios e financeiro do conhecimento por eles gerado.
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A partir destes resultados, o ecossistema de Campinas mostrou como as instituições de ensino podem atuar
para o desenvolvimento de um ambiente propício à criação de patentes e startups com tecnologia licenciada
em universidades.
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Onde estão as startups de cleantech?
ITAJUBÁ
Com mais de 100 anos de trajetória, a Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI, categorizada Universidade
Especializada na área Tecnológica (modalidade acadêmica prevista na nova Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional- LDB), tem como marca registrada a formação de engenheiros mecânicos e eletricistas
voltada para a realidade prática. Além da UNIFEI, a cidade conta com mais 17 instituições de ensino, de
acordo com o mapa do ecossistema de empreendedorismo e inovação, elaborado pela Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica de Itajubá (Incit).
Nesse município de 90 mil habitantes, alguns números relacionados ao Capital Humano impressionam: são
15.000 alunos em nível de graduação em 17 instituições de C&T, 50 cursos de graduação e 20 grupos de
pesquisa nas áreas de engenharias, ciências exatas e da terra, ciências da computação e multidisciplinar;
2.000 pesquisadores em mestrado e doutorado; três centros de pesquisas tecnológicas e inovação.
Em relação aos Agentes de Apoio, Itajubá possui nove instituições de apoio a inovação e empreendedorismo,
incluindo incubadoras, aceleradoras e co-workings, cinco fundações de apoio local, três associações de classe
e três consultorias em inovação. No que tange o Capital Financeiro, existem três agências de fomento e
financiamento na cidade. Sobre a dimensão Mercado, existe a demanda de grandes empresas que atuam na
região, como a Vale, já que o sul de Minas é um polo metal mecânico e de energia. Inclusive a empresa
integra a recém inaugurada iniciativa Mining Hub, que, junto a outras 11 mineradoras, se reúne com
fornecedores e startups para formular soluções aos desafios comuns do setor de mineração.
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Todas essas características e conjunto de atores contribuíram para a criação de mais de 100 startups em
Itajubá.

Faturamento e despesas
das startups
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Faturamento e despesas das startups
De acordo com a declaração de faturamento das empresas participantes, muitas ainda em estágio embrionário
de atuação no mercado, conforme mostram os gráficos abaixo.

faturamento
bruto anual

despesas
anuais

(em R$) Base: 136 startups respondentes.

(em R$) Base: 136 startups respondentes.

2% 2%
16%

3%
28%

19%

13%

10%
13%
24%

13%
30%
23%
De 0 a 10 mil reais

De 0 a 10 mil reais
De 10 a 100 mil reais

De 10 a 100 mil reais
De 100 a 500 mil reais

De 100 a 500 mil reais

De 500 mil a 1 milhão de reais

De 500 mil a 1 milhão de reais

De 1 a 5 milhões de reais

De 1 a 5 milhões de reais

Não informado

Mais de 5 milhões de reais
Não informado

Apesar de mais da metade das empresas faturarem anualmente acima de 100 mil reais, muitas parecem ainda
não lucrar ou sequer ter atingido o ponto de equilíbrio financeiro (breakeven point).
Ao calcular a margem operacional da base total de startups analisadas, constata-se que 39% ainda estão no
negativo. Existem várias startups em fase de desenvolvimento operando com dinheiro em caixa devido a
aportes financeiros de investidores anjo, mas que ainda não atingiram o breakeven point. Isso pode ser um
indicativo de como os empreendimentos de cleantech, em geral, demandam altos investimentos. Há também
algumas startups que registram um número baixo de despesas, se comparado ao nível de faturamento, por
não contabilizarem a retirada mensal dos sócios, apenas gastos operacionais.
Na elaboração do presente relatório, análises estatísticas foram feitas com algumas variáveis das startups e um
cálculo de regressão linear mostra, por exemplo, que não há correlação entre o grau de escolaridade dos
sócios e o faturamento da startup. Ou seja, startups que faturam mais não necessariamente possuem sócios de
maior escolaridade.
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Faturamento e despesas das startups
Os resultados da pesquisa conduzida pelo ranking 100 Startups to Watch apontam para o mesmo desafio.
Apesar de 65% das startups que integram o ranking faturarem de R$360 mil a R$ 12 milhões, 65% das
empresas inscritas para fazerem parte do ranking faturam de zero a R$360 mil. A dificuldade de captar
investimentos para desenvolver produtos, modelos de negócios e estratégias comerciais são um dos principais
obstáculos apontados pelas empresas participantes da pesquisa do ranking.
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Tempo de operação
Apesar de 45% das startups serem fundadas a partir de 2016, a maioria delas surgiu entre 2011 e 2015, ou
seja, possuem de sete a três anos de operação, conforme indicado na figura abaixo. Ainda assim, é expressivo
o número de empresas com maior tempo de atuação: 17% tem entre dezoito e oito anos.

Base: 113 startups respondentes.

Esse perfil não difere muito das health techs mapeadas pelo já mencionado estudo da Liga Ventures, onde
48% delas nasceram a partir de 2015 e 21% nasceram até 2010.
Apesar das cleantechs e health techs serem, em sua maioria, empresas mais maduras, de acordo com o
mapeamento de negócios de impacto socioambiental da Pipe Social previamente mencionado, 40% dos
empreendimentos identificados tem menos que três anos de fundação.
Já entre as startups inscritas no 100 Startups to Watch, mais de 50% tem até dois anos de fundação e apenas
11% possui mais de cinco. No entanto, as empresas que de fato compõem o ranking são mais maduras, já
que 51% possui mais de três anos de existência.
É importante observar que tanto o mapeamento da Pipe Social quanto o da 100 Startups to Watch
consideram não apenas startups de tecnologias limpas, mas também outros setores em suas pesquisas,
inclusive empreendimentos que atuam no segmento de educação, finanças, saúde, tecnologia da
informação, dentre outros.
A regressão linear calculada mostra que não há correlação entre faturamento e ano de fundação. Ou seja,
empresas mais velhas não necessariamente possuem maior faturamento. Isso mostra que o tempo de
maturação dos investimentos em projetos de inovação até que estes gerem riqueza é grande.
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Perfil das startups de cleantech
Essa seção busca caracterizar as startups de cleantech em relação à fase de maturidade, modelo de negócio, elo
da cadeia onde atua, segmento de mercado, tecnologia desenvolvida, patentes, aporte de capital, concorrentes,
agentes de apoio e principais desafios.
A figura abaixo traz os principais destaques relacionados ao perfil dos empreendimentos participantes do
mapeamento. As próximas páginas trazem os resultados em detalhes de cada aspecto do negócio analisado,
bem como reflexões acerca da base de startups respondentes e do ecossistema de apoio.

82% das

41% atuam no

startups possui
de 1 A 3 SÓCIOS.

segmento de ENERGIA
LIMPA.

71% das startups
são empresas B2B
(business to
business).
Base: 136 startups respondentes.

71% não possuem patentes registradas.
36% estão em fase de tração.
49% já receberam algum aporte de capital.
63% receberam apoio de incubadoras e
aceleradoras.

MATURIDADE DAS STARTUPS
Para avaliar esse aspecto da empresa foram adotados como referência os estágios de maturidade utilizados
pela 100 Startups to Watch. São eles:
 Ideia: fase de concepção da ideia de negócio, em que o projeto ainda está no papel. Momento em que o
empreendedor identifica uma oportunidade. Ou seja, descobre um problema e tem uma ideia de solução
que possa gerar valor para seu público alvo.
 Protótipo: Startups que já finalizaram a primeira versão do produto e que ainda não lançaram operações
comerciais.
 Validação: Startups com protótipos finalizados e iniciando testes de produtos e modelos de negócios.
 MVP: Mínimo produto viável: Categoria relacionada a negócios com versões comerciais ativas e explorando
estratégias de preços e entradas em mercados.
 Tração: Startups com bases iniciais de clientes e usuários consolidados. Esta fase também engloba startups
que já receberam suas primeiras rodadas de investimento. Os produtos já apresentam qualidades que os
tornam mais competitivos.
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Perfil das startups de cleantech
 Escala: Startups em fase de crescimento acelerado, com faturamento expressivo e estratégias
avançadas de captação de investimentos.
Na visão dos empreendedores respondentes, a maioria das startups encontram-se no estágio de tração,
como mostra a figura a seguir.
No entanto, 32% estão em estágios de maturidade anteriores à atuação no mercado (ideia, protótipo e
validação). Esse número revela maior alinhamento com os dados de tempo de operação (45% foram
fundadas a partir de 2016), faturamento e despesa, já que 39% das empresas operam no negativo.

fase de
maturidade do
negócio

13%

6%

escala

ideia

Base: 136 startups respondentes.

13%

36%

protótipo

13%

validação

18%

tração

MVP

Durante a consolidação dos dados, algumas empresas declaradas em estágios de MVP, tração ou escala
registaram faturamento nulo. Diante dessa incompatibilidade nas respostas, a equipe do estudo entrou em
contato com essas empresas por telefone e as reclassificou ou em outros níveis de maturidade ou em
outras faixas de faturamento. Essa distorção entre as respostas declaradas e a realidade no que se refere ao
estágio de maturidade das startups reflete uma tendência de empreendedores superestimarem seus
negócios. Este comportamento pode estar associado a um desconhecimento acerca dos conceitos
utilizados para classificar fases de maturidade de startups, ou mesmo ao fato de existirem variações nessa
classificação, sugerindo que esses conceitos estão em evolução no ecossistema brasileiro de
empreendedorismo e inovação.

O cálculo de regressão linear mostra que não há correlação entre o grau de escolaridade dos sócios e
estágio de maturidade das empresas. Ou seja, startups mais maduras não necessariamente possuem sócios
de maior escolaridade. Já o cruzamento do ano de fundação com o estágio de maturidade do negócio
indica que existe uma correlação, apesar de baixa, entre essas duas variáveis – quanto mais nova a startup,
mais inicial é seu estágio.
A análise conjunta das informações sobre ano de fundação, faturamento e grau de maturidade dos
empreendimentos, revela uma característica importante das startups de cleantech: ciclos extensos de
pesquisa e desenvolvimento. Esse aspecto traz mais dificuldade para a operação e crescimento desses
empreendimentos num mercado de investidores avessos a riscos ou que demandam rápido retorno. Inovar
requer investimento e dá retorno no longo prazo.
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Perfil das startups de cleantech
MODELO DE NEGÓCIO
Quase três quartos das startups de cleantech mapeadas atuam no modelo de negócio Business to Business
(B2B), ou seja, estabelecem relações comerciais entre empresas. Um exemplo de negócio B2B recai no
desenvolvimento e implantação de soluções de diagnóstico de falhas e prognóstico da vida útil de ativos nos
sistemas de energia elétrica para empresas do setor elétrico.

25% business to
consumer
3% business to government
1% consumer to consumer

71%
business to business
Base: 136 startups respondentes.

Um quarto delas atuam no modelo Business to Consumer (B2C), cujas relações comerciais da empresa se dão
diretamente com os consumidores. Uma plataforma de compartilhamento de créditos de energia limpa para
consumidores residenciais é um exemplo de negócio B2C.
As duas únicas empresas declaradas B2G estão no estágio de ideação, mas as concepções de negócio visam
reverter a renda obtida com a geração de energia de fontes alternativas para comunidades menos favorecidas
e buscam no governo o principal parceiro comercial.
A única empresa que sinalizou ser C2C também encontra-se em estágio de ideação e busca desenvolver um
gerador alternativo de energia térmica para fogão de cozinha mas não especificou como o modelo de negócio
funcionará.
O Mapa de Negócios de Impacto Socioambiental da Pipe Social também identificou o modelo de negócio dos
entrevistados. Na pergunta de respostas múltiplas, o resultado se mostrou mais diverso, onde: 52% dos
entrevistados são modelos B2B; 52% também afirmaram ser B2C; 42% respondeu atuarem no modelo B2B2C
(vendas por uma plataforma de e-commerce que inclui a comercialização entre indústria e varejo, e repasse do
varejo ao consumidor); 27% atuam como B2G, com modelo direcionado ao governo; e 9% se classificaram
como C2C.
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Perfil das startups de cleantech
ONDE ATUAM AS STARTUPS NA CADEIA DE VALOR?

5%

13%

18%

24%

35%

39%

Base: 136 startups respondentes.

49%

elo da cadeia de valor

56%

Quase metade das startups indicaram atuar no elo de fabricação do produto (49%) e a maioria atua na etapa
de uso pelo consumidor final (56%), como indica a figura abaixo. O gráfico registra a frequência das respostas,
mas cada respondente pôde selecionar um ou mais elos em que sua empresa atua.

Ao analisar conjuntamente os dados de atuação nos elos da cadeia com tipos de modelo de negócio, nota-se
que a maioria das startups B2B atuam na etapa de uso pelo consumidor final (52%). 51% atuam na fabricação
do produto, 40% no reaproveitamento e reciclagem, 34% na distribuição, 22% na montagem e no descarte, e
apenas 16% na extração da matéria prima.
Com relação às startups B2C, naturalmente, a maioria também indica atuar no uso pelo consumidor final
(76%), seguido por distribuição (47%) e fabricação (45%). 32% indicaram atuar nas etapas de montagem e de
reaproveitamento e reciclagem, 8% na extração de matéria prima e 5% no descarte..
Algumas empresas registaram atuação em vários elos, como as startups que desenvolvem marketplace de
energia solar, que integra fabricantes, instaladores e clientes finais.
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Segmento de cleantech
Para classificar os segmentos de mercado onde atuam as startups de cleantech esta pesquisa utilizou como
referência a taxonomia Kachan. Fundada pelo acadêmico e especialista Dallas Kachan, a Kachan & Co. é uma
renomada empresa de consultoria e inteligência no segmento de cleantech que produz estudos sobre o
mercado de tecnologias limpas voltados aos que investem e empreendem no setor.
A taxonomia Kachan é dividida em oito grandes segmentos, que por sua vez, se ramificam em diversas
subcategorias. Para este mapeamento, a startup deveria indicar a(s) categoria(s) e subcategorias, conforme
expostas na figura abaixo:

Além desses segmentos e subcategorias, as startups também tiveram espaço para indicar (no questionário
da pesquisa) novas categorias. Apesar dessa primeira fase do estudo ser aberta para mapear cleantechs das
diversas categorias, a maior parte das startups indicaram atuar no segmento de energia limpa, conforme
mostra o gráfico a seguir
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39
31

29

17

7%

40

7%

44

13%

56

21%

23%

29%

Base: 136 startups respondentes.

29%

32%

segmento de
tecnologia limpa

41%

Segmentos de cleantech

9

9

Esse resultado se assemelha ao identificado pela pesquisa de cleantechs no México, cujos segmentos de maior
atuação são ‘Geração de Energia’ (16%) e ‘Eficiência Energética’ (14%). Vale ressaltar que o estudo mexicano
utilizou sua própria classificação de tecnologia limpa e as startups indicaram apenas uma categoria de atuação.
De acordo com recente estudo publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, Conservação da natureza e
Segurança Nuclear da Alemanha, o volume do mercado global de tecnologias limpas superou a marca de três
trilhões de euros em 2016. Segundo a publicação, os segmentos que mais movimentaram foram: ‘Eficiência
Energética’, com 837 bilhões de euros; ‘Gestão Hídrica Sustentável’ e ‘Geração, Armazenamento e Distribuição
de Energia Limpa’, 667 bilhões cada.
Serão apresentados nas próximas páginas as classificações das startups de cleantech do presente mapeamento
e exemplos de soluções de cada categoria e subsegmento.
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Segmentos de cleantech
Dentre as startups de energia limpa, o subsegmento de energia solar é o de maior atuação, apesar de
biomassa e combustíveis renováveis também ganharem destaque, como mostra o gráfico abaixo.

energia limpa
63%

Base: 56 startups respondentes.

Outros:

5

5

3

2%

10

5%

13

9%

15

9%

18

18%

22

23%

27%

32%

39%

35

eficiência energética-geração distribuída
marketplace de energias renováveis
energia mecânica

1

Conexão de consumidores com usinas/fazendas solares, instalação de sistemas de energia elétrica solar,
melhoramento genético da cana para produção de etanol, transformação de resíduos orgânicos em
biogás, micro geração de energia de fonte hídrica, transformação do movimento das ondas em energia
elétrica são alguns exemplos de soluções prestadas por empresas desse segmento.

Outros
Tratamento e higienização de ambiente
Purificação do ar
Gerenciamento de áreas contaminadas

10

6

9%

10

9%

14

14%

23%

25

32%

Base: 44 startups respondentes.

23%

ar e meio ambiente

57%

O subsegmento de reaproveitamento de resíduos é o de maior atuação entre as startups de Ar e Meio
ambiente, apesar de Controle de Emissões também ganhar destaque, como mostra o gráfico abaixo.

4

4
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Segmentos de cleantech
Plataformas que conectam consumidores/indústrias com recicladores, equipamentos de tecnologia de
ozônio para purificação e descontaminação de ar e água, uso de drones para detecção de fontes de
contaminação em rios e afluentes e simulador de preço de carbono são alguns exemplos de soluções
prestadas por empresas desse segmento.
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Segmentos de cleantech
O subsegmento Processos Produtivos é o de maior atuação entre as startups de Indústria Limpa, apesar de
Inovação em Materiais também ganhar destaque (gráficos abaixo). Já entre as startups de Eficiência, os
subsegmentos Redes Inteligentes e Arquitetura Verde são os que mais se destacam (gráficos abaixo).

indústria limpa

eficiência

Base: 40 startups respondentes.

Base: 39 startups respondentes.

Outros

38%

73%

41%

Eficiência energética
Gestão de dados
Monitoramento do consumo
Recuperação de calor

12
20

20%
8

7

2

3%

10

5%

18%

11

9

25%

28%

11

23%

50%

15

28%

29

31%

16

1

Fornecimento de ativos naturais para indústria alimentícia e cosmética, substituição de materiais não
renováveis por similares vegetais e uso de tecnologia big data e inteligência artificial para reduzir custos e
identificar desperdícios na produção são alguns exemplos de soluções prestadas por empresas do segmento
Indústria Limpa.
Levantamento de informação associada a automação, contabilização de energia via microgrids blockchain,
projetos de eficiência hidroenergética e simulações de eficiência energética, térmica, luminosa e acústica
são alguns exemplos de soluções prestadas por empresas do segmento Eficiência.
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Segmentos de cleantech
O subsegmento Tratamento e Eficiência no uso da água é o de maior atuação entre as startups do
segmento Água, como mostra o gráfico abaixo. Já entre as startups de Agricultura, o subsegmento Cultivo
é o que mais se destaca.

agricultura

Base: 31 startups respondentes.

Base: 29 startups respondentes.

Outros
Bioprotetor para alimentos e
sementes
Monitoramento climático
Inteligência artificial

14%

21%

9
4

24%

31%
6

13%

19%

11

7

10%

20

19

35%

20

69%

61%

65%

água

6
4

3

Sensores para controlar a temperatura e a pressão das caldeiras de vapor de água, sistema de detecção
automática de vazamentos de água em rede e ramais de distribuição são alguns exemplos de soluções
prestadas por empresas do segmento Água.
Monitoramento de lavouras e controle de sistemas de irrigação por gerenciamento remoto dos pivôs são
alguns exemplos de soluções prestadas por empresas do segmento de agricultura.
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Segmentos de cleantech
O subsegmento Sistema de Armazenamento Elétrico é o de maior atuação entre as startups de
Armazenamento de Energia. Já entre as startups de Transporte, o subsegmento Veículos é o que mais se
destaca (gráficos abaixo).

transporte

Base: 9 startups respondentes.

Base: 17 startups respondentes.

71%

56%

armazenamento de energia

5

Outros
Car sharing
Combustível
Logística reversa
Logística

Outros
Pilhas a combustível
Baterias recicláveis

1

11%

11%

11%

1

24%

24%

3

4

24%

33%

12

4

4

1

Oferta de pilhas a combustível e baterias recicláveis são alguns exemplos de soluções prestadas por
empresas de Armazenamento de Energia.
Plataformas de gestão de tráfego e mobilidade eficiente, bike delivery, sistema fotovoltaico aplicado à
caminhões de carga refrigerada, recargas inteligentes de veículos elétricos e veículos elétricos
semiautônomos são alguns exemplos de soluções prestadas por empresas do segmento de transporte
A análise conjunta das informações sobre a margem operacional das startups e o segmento de mercado
indicado mostram que das dez empresas com maior margem operacional anual, cinco sinalizaram que estão
no setor de energia limpa e quatro no setor de agricultura.
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Tecnologias cleantech
A publicação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OECD “Science,
Technology and Innovation Outlook” de 2016 listou as tecnologias emergentes mais promissoras, das quais
muitas provocam mudanças na dinâmica e no funcionamento do setor elétrico, tais como Big Data
Analytics, Bolckchain e tecnologias avançadas de armazenamento de energia.
O estudo alemão sobre o mercado de cleantech mencionado anteriormente também fez um ranking de
tecnologias prioritárias baseadas em dois critérios: a participação no mercado total de tecnologia limpa e
a taxa de crescimento anual. De acordo com as estimativas, Nanotecnologia terá maior participação no
mercado, com taxa anual de crescimento de 10%. Os Sistemas de Veículos Elétricos ocupam a segunda
posição, com taxa de crescimento de 8.4%. Ambas tendências tecnológicas também se relacionam
diretamente com o segmento de energia.
Além do ranking contendo as tecnologias globais, a publicação também listou os cinco campos
tecnológicos mais promissores por país. No Brasil as principais linhas são: compósitos orgânicos, eficiência
energética na iluminação (energy-efficient lighting), processos na indústria química, eficiência energética
na manufatura de produtos minerais e biotecnologia. Essa é mais uma referência que aponta para a
oportunidade que o Brasil tem em aproveitar a rica biodiversidade dos seus diferentes biomas, investir na
bioeconomia e se destacar pelas inovações nesse campo.
Para identificar as tecnologias desenvolvidas e/ou utilizadas pelas startups foi disponibilizado um campo
aberto no questionário do mapeamento para o respondente digitar. A relação das tecnologias indicadas
aparece na figura abaixo (o tamanho da palavra é proporcional à frequência com que foi mencionada).
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Tecnologias cleantech
PATENTES E PROJETOS DE PESQUISA
Um dos resultados que mais chamaram atenção nesta pesquisa foram os baixos números de patentes
depositadas e concedidas, como mostra o gráfico abaixo:

patentes
Base: 136 startups respondentes.

71% das startups não
possuem patentes
registradas. Neste grupo,
60% tem interesse em
patentear.

17%
patente depositada

12%
patente concedida

Mais uma vez o resultado da pesquisa de cleantechs mexicanas se aproxima do resultado apresentado por
este mapeamento. As startups mexicanas atingiram um número um pouco menor, já que apenas 21% conta
com ao menos uma solicitação de patente. O estudo também mostrou que, apesar dos centros de pesquisa e
universidades serem os principais titulares de patentes no país, a vinculação com o setor privado ainda é
muito baixa.
Em entrevista concedida à revista do IPEA, o biólogo e empresário Fernando Reinach fala sobre a importância
de se criar uma cultura de respeito à propriedade intelectual e a necessidade de contabilizar a riqueza gerada
pelas patentes.
A burocracia para depositar uma patente e a demora para que seja concedida desencorajam
empreendedores pesquisadores brasileiros. Fernando explica que nos Estados Unidos, apesar de uma
patente levar cerca de três anos para ser concedida, se outra empresa copiou o invento nesse período é
obrigada a pagar os direitos retroativamente. Isso traz maior segurança ao investidor disposto a correr o risco
e o torna mais disposto a esperar para obter retorno.
No entanto, ele também salienta que número de patentes são indicadores importantes de inovação
facilmente contabilizados, mas não devem ser olhados sozinhos. Devem ser combinados com outros cálculos,
como a soma de quanto as patentes produzem em dinheiro, já que muitas inovações patenteadas nem
chegam ao mercado.
Ao cruzar os dados de patentes com nível de escolaridade, nota-se que os sócios com doutorado
concentram-se em maior proporção nas startups com patentes concedidas e depositadas, como mostra o
gráfico a seguir.
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Tecnologias cleantech
tipos de patente por grau de escolaridade dos sócios
Base: 262 sócios de 136 startups respondentes.
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Sobre a conexão entre academia e setor privado no universo de startups analisadas neste mapeamento, 21%
delas foram criadas a partir de projetos de pesquisa. Deste grupo, 52% resultou em publicações científicas.
Ainda em relação às startups originadas de projetos de pesquisa, 36% dos sócios possuem pós-graduação ou
mestrado, 21% são doutores e 11% possuem pós-doutorado.

Conforme exposto na caracterização do ecossistema de startups de Campinas (página 16), existe uma série
de fatores e ações que favorecem e fortalecem o empreendedorismo acadêmico e a integração universidadeindústria. Um aspecto importante mencionado é a existência de uma agência de pesquisa ancorada em uma
universidade que participa das discussões sobre políticas de transferência de tecnologia e se aproxima de
empresas da região para aportar conhecimento aplicado.
Em outra entrevista concedida, Fernando Reinach explica que existe um preconceito com a ciência aplicada
no Brasil. Sua origem remonta ao período de opressão da ditadura militar, em que as universidades eram
pontos de resistência e zelo pela liberdade, e isto fez com que se fechassem para se proteger.
Exemplos como a UNICAMP e a UNIFEI mostram que esse comportamento está mudando. Cada vez mais
universidades valorizam a cultura empreendedora, mas precisam estruturar ações e construir parcerias para
que mais projetos de pesquisa resultem em oportunidades de negócio e que suas tecnologias sejam
patenteadas.
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PATENTES E MATURIDADE DAS STARTUPS
O cruzamento dos dados de patentes com o estágio de maturidade dos negócios mostra que o padrão
apresentado no gráfico anterior se repete: em todos os estágios, mais da metade das startups não possui
patente. No entanto, há um aumento no percentual de startups em fase de escala e tração com patente
depositada ou concedida. 39% das startups nesses dois estágios possuem patente depositada ou concedida,
enquanto nos outros estágios essa parcela não supera os 22%. Isso pode ser um indicativo, apesar de tímido,
de que empresas em fases de maturidade mais avançadas estão mais atentas à importância de patentear
suas inovações, possivelmente devido ao fato de estas serem fases de atividade comercial mais intensa e,
consequentemente, maior exposição no mercado.

patentes por estágio de maturidade do negócio
Base: 136 startups respondentes.
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CONCORRENTES
Quando perguntadas sobre seus concorrentes, a maioria das empresas (67%) souberam indicar
concorrentes, sendo que quase metade (46%) indicou três.
Um terço dos respondentes não indicaram nenhum concorrente. Isso pode significar ineditismo da solução
desenvolvida ou desconhecimento do mercado onde atua.

concorrentes
Base: 136 startups respondentes.

33%

Sem concorrentes

46%

1 concorrente
2 concorrentes

3 concorrentes

7%
14%

A seção Inovação na startup traz dados sobre as esferas e os tipos de inovação, bem como nível de
maturidade tecnológica dos empreendimentos. Tais aspectos são analisados à luz das informações sobre
concorrentes nas páginas 47 à 60.

APORTE DE CAPITAL
Das startups participantes do mapeamento, apenas 49% receberam algum aporte de capital. Dentre as que
receberam, a modalidade mais frequente foi o investimento anjo, conforme indicado no gráfico a seguir.
Apenas 6% receberam aportes de venture capital.

aporte de capital
OUTROS:
Crowdfunding
Capital próprio
Empréstimo conversível
Empréstimo pessoas físicas
Venture philanthropy
Fapes – sinapse da inovação
Shell – iniciativa empreendedora
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Base: 67 startups que já receberam algum aporte de capital.
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Os resultados do mapeamento da Pipe Social são um pouco mais animadores. Os 58% que receberam
investimento se dividem nas seguintes fontes: 25% recebeu investimento de FFF (family, friends & fools –
anjo informal); 11% recebeu de incubadoras e/ou aceleradoras; 9% recebeu de anjo profissional; 8%
recebeu de editais do governo; 7% recebeu de institutos e/ou fundações; 7% recebeu de investidores com
contratos formais (corporate venture, venture capital, private equity e/ou crowdequity); 6% recebeu de
empresas privadas; 5% captou investimento via crowdfunding.
No México 42% das startups de cleantech se financiou com recursos próprios, 10% recebeu investimento de
recursos federais, 10% recorreu a crédito ou financiamento em bancos, 8% recebeu de capital semente
privado, 7% recebeu de fundos estaduais, 6% obteve recursos de familiares e amigos, 6% recebeu de fundos
estaduais, 4% recebeu de fundos estrangeiros e 2% captou de crowdfunding.
A disponibilidade dos recursos segue o mesmo padrão de distribuição geográfica das startups de cleantech:
39% das empresas que receberam investimento possuem sede em São Paulo; 13% são de Minas Gerais; 12%
são empresas fluminenses; 10% estão em Santa Catarina.
O cruzamento entre os dados de aporte de capital e segmentos de mercado revela que 21% das empresas
que receberam algum recurso são de eficiência energética e 18% de energia limpa, conforme registrado no
gráfico abaixo.

aporte de capital

4%

9%

9%

12%

13%

14%

18%

21%

Base: 67 startups que já receberam algum aporte de capital..

Os resultados vão ao encontro dos dados de investimento apresentados no Global Cleantech Innovation Index,
que apontam justamente para Energias Renováveis e Eficiência Energética como o pilar de sustentação do
mercado de venture capital de cleantech e do crescente mercado de green bonds (títulos de dívidas “verdes”
utilizados para financiar exclusivamente projetos sustentáveis), que em 2016 atingiu 95 bilhões de dólares.
O perfil das empresas de cleantech, que em geral demandam investimentos relevantes em inovação e P&D e
apresentam ciclos longos de maturação dos seus modelos de negócio, aponta desafios importantes no que se
refere ao aporte de capital. Para boa parte dos investidores, mais avessos a riscos e focados nos resultados de
curto prazo, essas empresas nem sequer são consideradas na composição de portfólios.
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Isso explica a necessidade, que já vem sendo endereçada em alguns países como Israel, Finlândia, Japão e
EUA, de não apenas combinar investimentos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento, mas
também em combinar diferentes estratégias de investimento para atrair maior volume de recursos para os
setores percebidos como de maior risco. Essa combinação de estratégias, conhecida como blended financing,
muitas vezes adota o aporte de recursos não-reembolsáveis como o ponto de partida para reduzir a
percepção de risco e atrair investidores tradicionais para os setores de fronteira e mais inovadores, como é o
caso de cleantech.

AGENTES DE APOIO
Tanto o framework de ecossistemas de inovação quanto a caracterização dos polos Campinas e Itajubá
mostraram a importância dos diferentes agentes de apoio para o desenvolvimento e crescimento das
startups. Com as cleantechs não é diferente. A maioria das startups, 63% , já receberam apoio de
incubadoras, aceleradoras ou parques tecnológicos. A relação das organizações envolvidas aparece na figura
abaixo (o tamanho do nome é proporcional à frequência com que foi mencionado).
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Exatamente o mesmo número de startups (63%) também já participaram de programas de mentoria. A
relação das organizações envolvidas aparece na figura abaixo (o tamanho do nome é proporcional à
frequência com que foi mencionado).

Apesar de a maioria das startups mapeadas terem recebido alguma mentoria ou participado de algum
programa de incubação ou aceleração, o ecossistema de empreendedorismo em mercados emergentes como
Brasil e México ainda enfrentam algumas dificuldades.
Uma pesquisa realizada pela Iniciativa Global para Aprendizado em Aceleração – GALI em 2017 investigou as
semelhanças e diferenças que existem entre programas de aceleração em mercados emergentes e países de
alta renda. Após acompanhamento longitudinal de 43 programas de aceleração do mundo todo, os resultados
mostram que os fluxos de investimento são mais restritos em mercados emergentes.
Antes da aceleração, negócios de países mais ricos conseguem captar duas vezes mais investimentos em
estágio inicial do que aqueles atuantes em economias emergentes. Entrevistas conduzidas no âmbito da
pesquisa sugerem que startups de mercados emergentes podem estar menos preparadas para receber
investimento por passarem mais tempo testando diferentes estratégias de crescimento.
Um segundo estudo da GALI também lançado em 2017 sobre o trabalho de aceleradoras e incubadoras de 53
organizações brasileiras revela que apenas um terço delas oferece financiamento, sendo equity a forma mais
comum de investimento, e não mais que um quarto dos respondentes apoia deliberadamente negócios com
objetivos sociais ou ambientais.
Outra consideração importante desse estudo aponta para a instabilidade econômica e política do país, que
afeta diretamente as aceleradoras e incubadoras, já que a principal fonte de financiamento das suas
operações é o governo, seguido de instituições filantrópicas. Já as organizações que investem no ecossistema
de empreendedorismo devem estar atentas às necessidades específicas de aceleradoras e incubadoras, bem
como ao papel que elas desempenham, quando selecionam suas prioridades de financiamento.
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PRINCIPAIS DESAFIOS
A dificuldade em expandir os negócios é o desafio mais mencionado pelas startups de cleantech
mapeadas, seguido por acesso a serviços financeiros. Quase metade das empresas apontaram para a
dificuldade em comunicar a proposta de valor. Além desses, outros nove desafios foram mencionados
pelos respondentes, como mostra a figura abaixo.

principais desafios
Base: 136 startups respondentes

63% expandir o negócio
62% acessar serviços financeiros
46% comunicar proposta de valor
outros desafios analisados

2%

7%

13%

14%

18%

21%

23%

28%

28%

Base: 136 startups respondentes
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Semelhante aos desafios das cleantechs, as maiores necessidades apontadas pelos negócios de impacto
socioambiental na pesquisa da Pipe Social são busca por recursos financeiros (48%) e comunicação do
negócio/solução (18%).
Já a pesquisa conduzida para o ranking 100 Startups to Watch aponta quatro desafios ao crescimento das
startups: acesso a capital; captação de clientes, especialmente em negócios que vendem para
consumidores finais e poder público; formação de equipes; e infraestrutura, tanto para espaços físicos
quanto para investimentos de armazenamento em nuvem.
Conforme exposto pelos estudos da GALI mencionados acima, os fluxos de investimento são de fato mais
escassos em países emergentes e suas startups passam mais tempo testando estratégias de crescimento.
Mas essas dificuldades, apesar de serem mais acentuadas em países com economia mais frágil e cultura
empreendedora mais embrionária, também são compartilhadas por startups em economias mais
desenvolvidas.
Uma pesquisa conduzida pela CB Insights com 101 startups que encerraram suas atividades investigou as
principais razões para o fracasso desses empreendimentos. A causa principal mencionada por 42% dos
casos recai na falta de mercado. Ou seja, as startups focam em problemas que são interessantes de serem
solucionados em detrimento daqueles que tem uma demanda do mercado. O segundo aspecto mais
mencionado recai em falta de recursos, citado por 29% dos respondentes. A terceira razão de fracasso
mais mencionada foi formação de equipes, indicada por 23% das ex-startups. Na maior parte dos casos, a
falta de alguma habilidade ou perfil só foi sentida quanto os negócios já iam mal.
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Essa seção explora diferentes aspectos da inovação nas startups mapeadas. Desde motivações para inovar,
passando pelas esferas e tipos de inovação, até a identificação do estágio de maturidade das tecnologias
desenvolvidas e/ou trabalhadas.

MOTIVAÇÃO PARA A INOVAÇÃO
A inspiração por uma causa e a abertura de novos mercados como motivação para inovação nas startups
possuem a maior incidência das respostas, conforme mostra o gráfico abaixo.

motivação para a inovação
Base: 136 startups respondentes
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Essas duas inspirações retratam bem o que está inerente na transição energética em curso atualmente.
Aspectos como tamanho do mercado e potencial lucrativo sempre terão peso nas decisões ligadas à
inovação. Entretanto, o surgimento da sustentabilidade como fonte de inovação, ladeado pelo desafio de
desenvolver mercado representa algumas das mais importantes lições aprendidas a partir de experiências
da sociedade no Ambiente 21 – contexto contemporâneo caracterizado pela aceleração das mudanças
tecnológicas, de mercado e de valores.
A visão registrada pelas startups na pesquisa vai ao encontro da preocupação e pressão em nível global de
atender às necessidades da população mundial de maneira mais justa e equilibrada, nesta e nas futuras
gerações, respeitando os limites ambientais. Essa revisão do atual modelo de desenvolvimento também
exige, e exigirá ainda mais, fontes de energia limpas e renováveis, além de produtos, serviços e processos
voltados para a eficiência energética e gerenciamento pelo lado tanto da oferta como da demanda.
Por outro lado, associado à motivação para a inovação, o desafio também está em desenvolver mercado.
Isso revela o peso que novos modelos de negócio possuem. Em outras palavras, há um reconhecimento de
que “esquecer” as tradicionais abordagens de negócios no âmbito da transição energética se faz
necessário para suprir os mercados novos com eficiência. Com esse foco, o desafio está em permitir que
os gestores desafiem o conhecimento recebido e construam em conjunto com grandes empresas e
governo (Agências Reguladoras) um modelo que funcione nesse momento de transição energética.
O questionário aplicado às startups nesse mapeamento permitiu um campo para especificar as
motivações. O registro dessas motivações aparece na figura a seguir (o tamanho das palavras é
proporcional à frequência com que foi mencionado).
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Vale destacar que, apesar da motivação meio ambiente não ter sido selecionada pelas startups no gráfico
acima, praticamente tudo que foi alocado em inspiração por uma causa remete ao meio ambiente; é como
se a questão ambiental estivesse atrelada de forma mais abrangente à sustentabilidade, o que é verdade.
Outras publicações internacionais também registram motivações semelhantes. O relatório da Kachan &
Co. lançado em 2013 cita crescimento populacional, escassez de recursos, urbanização acelerada e
mudanças climáticas como direcionadores de cleantech. Tais aspectos também são citados como
tendências que afetam a ciência, tecnologia e inovação no Science, Technology and Innovation Outlook da
OECD, junto a globalização, desigualdade e saúde & bem estar. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável – ODS também aparecem como motivações para os negócios e para as cleantechs no relatório
Better Business Better World e na publicação do governo alemão sobre cleantechs, respectivamente.

ESFERAS DA INOVAÇÃO
O questionário aplicado na realização do mapeamento considerou quatro esferas em que a inovação se dá
nas startups, utilizando como referência para as três primeiras esferas o Manual de Oslo e a Endeavor para
a última.
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São elas:
 Inovações organizacionais são as implementações de novos métodos organizacionais, tais como
mudanças em práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas da
organização.
 Inovações de produto são as implementações de mudanças significativas em produtos como bens e
serviços totalmente novos e/ou aperfeiçoamentos importantes para produtos existentes.
 Inovações de processo são as implementações de mudanças significativas nos métodos de produção e
de distribuição, como a implementação de um método de produção ou distribuição novo ou
significativamente melhorado, como mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou
softwares.
 No que tange a inovação em modelos de negócio, ela pode estar relacionada à forma como os
produtos e serviços são oferecidos ao mercado e como levam valor para os clientes, à criação de novas
linhas de produtos e serviços utilizando as competências da empresa ou envolvendo fornecedores, às
novas formas de distribuir e interagir com os consumidores, à descoberta de novos segmentos de
mercado etc.
O gráfico abaixo mostra que a maioria das inovações das cleantechs mapeada está relacionada aos
produtos e serviços por elas oferecidos. Inovação em modelo de negócios também surpreende, registrada
por quase um terço das startups.

esferas de inovação
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21%

28%

44%

Base: 136 startups respondentes

PRODUTO/SERVIÇOS MODELO DE NEGÓCIOS

PROCESSO

ORGANIZAÇÃO/GESTÃO

OUTROS

O fato da maioria das inovações concentrarem em produtos e serviços (44%) revela uma forte conexão
com o mercado. Ou seja, são soluções aplicadas a demandas reais que já estão estruturadas em versões
comercializáveis, e não em estágios iniciais de desenvolvimento de tecnologia. Isto revela o foco dessa
fase do estudo, que busca identificar e caracterizar as startups de cleantech, sejam elas empreendimentos
já estabelecidos ou em estruturação, e não em mapear P&D na área.
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Ao cruzar os dados de esferas de inovação e patentes, constata-se que 70% das patentes concedidas
recaem em inovações ligadas ao modelo de negócio e 30% ligadas a produtos/serviços. O padrão se
repete em relação às patentes depositadas: 61% estão relacionadas a modelo de negócios e 33% a
produtos/serviços.
Ainda no que tange o desenvolvimento da inovação, do grupo de 24% das startups criadas a partir de
projetos de pesquisa, metade desenvolveu inovações ligadas a produtos/serviços e um terço desenvolveu
inovações em processos, conforme mostra o gráfico abaixo:

tipos de inovação
4%

Base: 33 startups criadas a
partir de projetos de pesquisa

15%

32%

49%

Modelo de negócios

Produtos/serviços

Processos

Organização/gestão

Já o cruzamento entre os dados esferas de inovação e aporte de capital revela que do grupo de 49% das
startups que receberam algum aporte de capital, 42% desenvolveu inovações ligadas a produtos/serviços,
33% desenvolveu inovações ligadas ao modelo de negócios, 19% inovou em processos e 6% em aspectos
organizacionais.
Por fim, ao cruzar os dados relacionados a esferas de inovação e segmentos de mercado, nota-se que em
todos os segmentos predomina a inovação em produto/serviço, conforme ilustra o gráfico a seguir:
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esferas da inovação por segmento de mercado
Base: 136 startups respondentes
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TIPOS DE INOVAÇÃO
No que tange os tipos de inovação, elas podem ser avaliadas em relação ao desenvolvimento tecnológico
ou em relação ao mercado, conforme descrito abaixo.
As inovações de Produto ou Processo e sua relação com o ciclo de vida das tecnologias – nascimento,
crescimento, maturidade e declínio, podem ser classificadas pela lógica do desenvolvimento tecnológico.
Elas podem ser:
 Radical - contribui para a geração de produtos diferenciados; ocorrem com frequência quando
tecnologias atingem a maturidade;
 Incremental - contribui para a redução de custos; corresponde à fase na qual a tecnologia inicia seu
declínio;
 Facilitadora/Simplificadora - aquela que gera produtos de preço menor, em razão de terem menos
tecnologia embarcada, com um conjunto mínimo de atributos de desempenho que novos nichos de
clientes valorizam.
Quando classificadas pela lógica do mercado, as inovações de Produto ou Processo podem ser:
 Ruptivas - aquela que resulta em performance significativamente superior a dos produtos existentes,
nas dimensões de desenvolvimento que clientes típicos valorizam.
 Mantenedoras - aquela que melhora a performance de produtos existentes, nas dimensões de
desempenho que clientes típicos valorizam;
 Disruptivas - aquela que resulta em pior performance de produtos existentes, nas dimensões de
desenvolvimento que clientes típicos valorizam.
As Inovações de Produto ou Processo podem ser classificadas com base na percepção de dependência
frente ao que já existe no mercado da seguinte forma:
 Autônoma - inovação que pode ser perseguida independentemente de outras (sem reprojeto de
sistemas);
 Sistêmica - é a inovação que seus benefícios só serão percebidos em conjunto com inovações
contemporâneas relacionadas.
A associação feita pelas startups entre os conceitos de inovação radical (viés tecnológico) e inovação
ruptiva (viés de mercado) foi bem assimilada, como mostram os resultados na figura abaixo.

EM RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO

57% radical
23% incremental
21% facilitadora

EM RELAÇÃO AO
MERCADO

52% ruptiva
24% mantenedora
24% disruptiva

EM RELAÇÃO À
PERCEPÇÃO DE
DEPENDÊNCIA

75% autônoma
25% sistêmica
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Ou seja, mais da metade das startups está se propondo a inovar buscando algo (produto - serviço processo) que possua: (1) um inteiramente novo conjunto de parâmetros de desempenho; (2) melhorias de
cinco vezes ou mais nos parâmetros de desempenho; (3) uma redução de custo maior que 30%.
Quase metade das startups que integram a pesquisa está promovendo (reconhecendo os diferentes
estágios de maturidade em que se encontram) uma significativa alteração nos produtos, processos e
serviços correspondentes ao segmento de energia, ao ponto de transformar os mercados e indústrias
existentes, ou criando novos.
É claro que o percentual de startups que desenvolveram inovações incrementais – 23% – (24%
mantenedoras) é significativo e possui relevância, uma vez que são atores que já se encontram com
propostas de adicionar valor a produtos, processos e serviços de energia limpa existentes no mercado.
Uma vez que os mercados denominados de base da pirâmide (BP) estão se desenvolvendo rapidamente, um
aspecto merece destaque associado às startups que anotaram seu alinhamento às inovações facilitadoras –
21% – (24% disruptivas):
As pessoas estão fazendo escolhas de estilo de vida que não necessariamente vão ao encontro do que
entendemos como mais adequado a alguém com determinada faixa de renda. Melhor informados e mais
centrados no que desejam para si e suas famílias, seus critérios para tomada de decisão estão mudando
rapidamente; isso terá impacto profundo nas oportunidades de crescimento em grandes mercados como o
Brasil.
A constatação de que 75% das startups estão focando em inovações autônomas, que podem ser
perseguidas independentemente de outras (sem reprojeto do sistema), indica que muito rapidamente o
mercado de energia limpa poderá crescer no Brasil. No caso das inovações sistêmicas, seus benefícios só são
percebidos em conjunto com inovações contemporâneas relacionadas, o que é bem mais complexo e
demanda tempo.
Ao cruzar os dados de tipos de inovação com esferas de inovação, percebe-se que:
 Em todas as esferas da inovação (produtos/serviços, processos, modelo de negócio e organizacional)
ligadas ao desenvolvimento tecnológico predomina o tipo radical;
 Em todas as esferas da inovação ligadas ao mercado predomina o tipo ruptiva;
 Em todas as esferas da inovação ligadas à percepção de dependência frente ao que já existe no mercado
predomina o tipo autônoma.
Ao cruzar os tipos de inovação com indicação de concorrentes, 25% das empresas que desenvolvem
inovações radicais ligadas ao desenvolvimento tecnológico indicaram três concorrentes. Um quarto das
empresas que desenvolvem inovações ruptivas ligadas ao mercado também indicaram três concorrentes.
Ainda, 32% das startups que classificaram sua inovação como autônoma (no que tange a percepção de
dependência frente ao que já existe no mercado) indicaram três concorrentes.
Um apontamento importante deriva da leitura das inovações radicais/rutivas declaradas pelas empresas
respondentes. Como já constatado na literatura (Leifer et al., 2000), uma das principais diferenças entre os
cronogramas de projetos de inovações radicais e incrementais – ruptivas e mantenedoras, respectivamente
– é o tempo: projetos de inovação incremental levam de seis meses a dois anos, enquanto que aqueles de
inovação radical, usualmente, demandam dez anos ou mais.
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Portanto, considerando que apenas 17% das startups têm entre dezoito e oito anos, é bem provável que
grande parte das startups que se dizem radicalmente – ruptivamente - inovadoras, tenham assim se
declarado com base no entendimento de que as tecnologias cleantech relacionadas ao setor elétrico são, na
ótica dos respondentes, algo radicalmente novo frente às tecnologias já consagradas há décadas; reforçado
pelo declarado número de concorrentes (três) de uma inovação radical – ruptiva –, é bastante provável que,
pelo menos a maioria das mais de 50% startups que se autodeclararam como inovadoras radicais, sejam
inovadoras incrementais.
Associando a análise temporal acima com a fase de maturidade do negócio (já explicitada) em que se
encontram as startups – 67% em MVP, Tração ou Escala -, e com o nível de maturidade tecnológica declarado
como acima de TRL 5 (ver conceito de TRL 5 na página a seguir) por 69% das startups (item a seguir),
confirma-se, sem receio de incorrer em erro, que a leitura feita pelas startups foi equivocada. Assim, não faz
sentido uma leitura diferente dessa, considerando a tradição da firma brasileira de caminhar apoiada na já
caracterizada estratégia adaptativa em detrimento daquela que cria novos produtos, processos ou serviços.

NÍVEL DE MATURIDADE TECNOLÓGICA
Para avaliar o nível de maturidade das empresas foi utilizada como referência a metodologia TRL - Technology
Readiness Level, que classifica a tecnologia em nove níveis com o objetivo de estimar o seu grau de
prontidão. A tabela abaixo foi disponibilizada no questionário para auxiliar os respondentes na identificação
do nível mais adequado para a classificação da tecnologia desenvolvida ou empregada pelas suas startups.
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Nível

1

2

3

Descrição
Princípios básicos observados e relatados: Transição da pesquisa científica para a pesquisa
aplicada. Características e comportamentos essenciais de sistemas e arquiteturas. Ferramentas
descritivas são formulações matemáticas ou algoritmos.
Conceito de tecnologia e/ou aplicação formulada: Pesquisa aplicada. Teoria e princípios científicos
estão focados em uma área de aplicação específica para definir o conceito. As características da
aplicação estão descritas. Ferramentas analíticas estão desenvolvidas para simulação ou análise
da aplicação.

Função crítica analítica e experimental e/ou prova de conceito: Validação de prova de conceito. A
pesquisa e o desenvolvimento ativos estão iniciados com estudos analíticos e de laboratório.

4

Validação de componentes/subsistemas em ambiente de laboratório: Implementação e teste de
protótipos autônomos. Integração de elementos de tecnologia. Experiências com problemas ou
conjuntos de dados em grande escala.

5

Validação de sistema/subsistema/componente em ambiente relevante: Teste completo de
prototipagem em ambiente representativo. Elementos básicos de tecnologia integrados com
elementos de suporte razoavelmente realistas. As implementações de prototipagem estão em
conformidade com o ambiente de destino e as interfaces.

6

Modelo/sistema de subsistema ou demonstração de prototipagem em um ambiente de ponta a
ponta relevante: Implementações de prototipagem em problemas realistas em escala real.
Parcialmente integrado com sistemas existentes. Documentação disponível limitada. Viabilidade
de engenharia totalmente demonstrada na aplicação real do sistema.

7

Demonstração de prototipagem do sistema em um ambiente operacional: O sistema está próximo
ou na escala do sistema operacional, com a maioria das funções disponíveis para demonstração e
teste. Bem integrado com sistemas auxiliares. Documentação disponível limitada.

8

Sistema real concluído e qualificado através de teste e demonstração em um ambiente
operacional: Fim do desenvolvimento do sistema. Totalmente integrado com sistemas
operacionais de hardware e software. A maior parte da documentação do usuário, documentação
de treinamento e documentação de manutenção foi concluída. Todas as funcionalidades testadas
em cenários simulados e operacionais. Verificação e validação concluídas.

9

Sistema real comprovado através de operações bem sucedidas: Totalmente integrado com
sistemas operacionais de hardware/software. O sistema atual foi amplamente demonstrado e
testado em seu ambiente operacional. Toda a documentação foi concluída. Experiência
operacional bem sucedida. Suporte de engenharia no local.
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A maioria das startups (24%) se classificaram no estágio mais maduro de desenvolvimento da tecnologia,
23% se avaliou no estágio sete, e 14% considera sua tecnologia no estágio quatro, conforme mostra a figura
abaixo.

Considerando que a maioria das empresas se consideram em fase de tração, faz sentido que a maioria
classifique sua tecnologia em estágio de desenvolvimento mais avançado. O mesmo raciocínio pode ser
aplicado para relacionar o baixo número de startups em estágios de ideação com as poucas que
classificaram suas tecnologias nos níveis um, dois ou três de maturidade tecnológica. O gráfico a seguir
mostra o cruzamento entre os estágios de maturidade do negócio e da tecnologia.
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maturidade tecnológica x maturidade do negócio
Base: 136 startups respondentes
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Os testes de regressão aplicados de fato mostram que existe correlação moderada entre essas variáveis.
Isto é, quanto maior a maturidade tecnológica, maior tende a ser a maturidade da startup, apesar de não
ser esse apenas o fator que define o estágio de maturidade da startup.
Outro cruzamento entre os dados de aporte de capital e níveis de maturidade tecnológica mostra que 37%
das startups que receberam algum recurso estão no nível sete de maturidade tecnológica e 18% estão no
nível nove.
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Essa última seção busca compreender as formas de relacionamento que as startups desenvolvem com as
grandes empresas, bem como as motivações e desafios dessa interação.
A cooperação entre startups e grandes empresas no setor de energia já é uma realidade, mas ainda segue os
seus primeiros passos no Brasil. O gráfico abaixo mostra os tipos de interação que as startups mapeadas já
desenvolveram com corporações.
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Embora 79,4% das startups já tenham participado de algum tipo de cooperação com grandes empresas, a
maior parte das relações se deram no âmbito de instrumentos que revelam menor comprometimento entre
as partes, como co-desenvolvimento de produtos ou serviços específicos (29,4%), compartilhamento de
espaços/infraestrutura (27,9%) e hackathons (26,5%).
Corporate venture capital (6,6%) e aquisições/joint-ventures (2,9%), que demandam negociações e
estratégias mais profundas são as interações com menor incidência.
O gráfico abaixo mostra as motivações para estabelecer relações de cooperações com grandes empresas.
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As startups de cleantech brasileiras consideram a credibilidade e o acesso a novos mercados como as
mais importantes razões para cooperar com grandes empresas (77,2% e 78,7% respectivamente
consideram tais pontos como muito ou extremamente importantes). Na outra ponta, o fator menos
importante para as startups são espaços de trabalho, com apenas 19,9% das startups considerando
isto como algo muito ou extremamente importante para a cooperação. O uso de ativos
complementares das grandes como força de vendas, logística etc divide opiniões, possuindo o maior
desvio padrão entre as respostas e tendo 50,7% das startups.
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Um estudo mundial conduzido pela NESTA em 2015 fez um levantamento similar com startups de diversos
segmentos. O acesso a novos mercados também figurou entre os mais relevantes benefícios da
colaboração, mas visibilidade e conhecimento de mercado ultrapassaram muito a questão da credibilidade.
Tal fato pode ser um importante indicador tanto de que a cadeia do setor de energia valoriza
significativamente mais a credibilidade pregressa do que inovações mais ousadas (um certo
conservadorismo), como também que as startups ligadas ao segmento podem ainda não possuir
maturidade para seguir seus próprios caminhos sozinhas.
O gráfico abaixo traz dados sobre os desafios que as startups enfrentam ao se relacionarem (ou tentarem
se relacionar) com corporações.
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Entre as barreiras para cooperação as startups apontaram que a lentidão do processo decisório e encontrar
o ponto focal certo dentro das grandes empresas são os principais gargalos (respectivamente 64,7% e 69,1%
acham que essas são barreiras relevantes ou muito relevantes). A menor barreira para cooperação
detectada no estudo foi a o alinhamento inicial de objetivos e atividades entre as startups e as corporações
com apenas 30,1% das startups considerando este ponto como uma barreira relevante ou muito relevante.
Neste ponto, as startups brasileiras de cleantech coincidem com a percepção das startups de outros setores
e de outros países. O estudo da NESTA aponta que os maiores desafios para cooperação são de fato a
questão da falta de velocidade do processo decisório de grandes corporações e a falta de coordenação entre
as pessoas das diversas áreas das grandes empresas que interagem com as startups.
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Próximos passos
A segunda etapa do estudo, a ser iniciada em 2019, irá aprofundar nos
modelos de negócios com potencial de gerar inovações no setor elétrico
brasileiro e investigar aspectos como:
1. Identificação de quais são os recursos disponíveis no mercado
2. Identificação dos principais fatores que favorecem o aporte de
investimento
3. Identificação de entraves e facilitadores para o desenvolvimento do
mercado dessas tecnologias no Brasil
4. Levantamento de tendências mundiais e lacunas do conhecimento no
Brasil
5. Compilação de informações que subsidiem a elaboração de políticas
públicas
6. Contribuições para modelo de aceleração de startups de cleantech
Em paralelo à elaboração deste relatório, foi iniciado a estruturação de um
Observatório de tecnologias limpas, o mercado privado, a regulação e o
desenvolvimento tecnológico no setor energético brasileiro.
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