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Compreender a estrutura do ecossistema 
de inovação e tecnologia de Goiás e Distrito 
Federal. Esse é o objetivo do Distrito Goiás 
+ DF Tech Report. Gerar conhecimento,
disseminar a cultura de inovação e incentivar 
o desenvolvimento desse ecossistema faz 
parte do DNA de todos os envolvidos na 
realização deste estudo.

Com este estudo, assumimos a obrigação 
de transformar tudo o que há de informação, 
dado e tendência do mercado em oportuni-
dades de negócio para seus diversos players.

MISSÃO
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O Distrito é uma plataforma de inovação aplicada que 
usa a tecnologia e o conhecimento para gerar valor 
para os diversos players do ecossistema, dentre eles, 
startups investidores e grandes empresas. 

Saiba mais em www.distrito.me

QUEM SOMOS
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NOSSA FILOSOFIA
As startups delineadas no report foram selecionadas a partir de um traba-
lho minucioso de pesquisa e consulta ao banco de dados de startups pro-
prietário do Distrito. Também foram realizadas consultas a bancos abertos 
e informações públicas do governo.

As startups foram examinadas individualmente para verificar adequação 
ao tema do report e aos critérios de seleção estabelecidos. São eles: 

• Ter a inovação no centro do negócio, seja na base tecnológica, 
no modelo de negócios ou na proposta de valor.

• Estar em atividade no momento da realização do estudo, me-
dido pelo status do site e atividade em redes sociais.

• Estar em um momento prático da operação (ou seja, não ser 
somente um projeto em ideação).

• Ter a sede ou origem e presença da operação em Goiás no mo-
mento do estudo.

O trabalho de definição dos setores foi baseado em análise da literatura rele-
vante e das classificações utilizadas amplamente no mercado, no Brasil e no 
mundo. A definição do setor a que pertence cada startup foi feita por nossa 
equipe, e, quando uma startup opera em mais de um setor, a situamos no 
que interpretamos como sua atividade principal ou de maior visibilidade.

conteudo.distrito.me/cadastro-datami-

Esta é a primeira edição deste estudo, e ele continuará 
recebendo atualizações recorrentes. Caso queira soli-
citar a análise da sua startup para uma próxima versão, 
acesse o link abaixo:

AGORA É A SUA VEZ. A EQUIPE DO DISTRITO 
DATAMINER QUER SABER QUAIS FORAM 
AS SUAS IMPRESSÕES, CRÍTICAS E/OU 
SUGESTÕES SOBRE O DISTRITO 
GOIÁS + DF TECH REPORT.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR 
NOSSO FORMULÁRIO
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ECONOMIA
É a menor Unidade Federativa do 
país e a única que não tem muni-
cípios, sendo dividida em 31 regiões 
administrativas. O Produto Interno 
Bruto (PIB) do Distrito Federal obte-
ve o quinto melhor desempenho en-
tre as 27 Unidades da Federação em 
2015, alcançando R$ 215,613 bilhões. 
A economia local é movimentada, 
preferencialmente, pelo setor de 
serviços, com grande influência do 
funcionalismo público. O PIB Per Ca-
pita do DF é o maior do país, Brasília 
conta 2,9 milhões de pessoas com 
renda média até três vezes maior 
que a nacional. 

CONTEXTO REGIONAL

DISTRITO FEDERAL

TECNOLOGIA
De acordo com uma pesquisa 
realizada pelo FIEC (Federação 
das Indústrias do Estado do 
Ceará), O Distrito Federal está na 
3° posição no índice de inovação 
dos estados. A unidade federati-
va se destaca em infraestrutura, 
qualidade da pós graduação e 
inserção de mestres e doutores 
na indústria. Está em primeiro 
colocado na produção científica, 
mas ainda tem desempenho tí-
mido na competitividade global 
em setores tecnológicos.

EMPRESAS
O Distrito Federal conta com 6 das 
10 maiores empresas do Centro 
Oeste, a maioria voltada para os 
setores de energia e serviços. Em 
Abril foi lançado o programa Em-
prega DF,medida que trará uma 
série de benefícios fiscais e finan-
ceiros a fim de promover a gera-
ção de renda e emprego no Dis-
trito Federal. Segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), a região 
gerou 15833 novos postos de tra-
balho no acumulado dos últimos 
12 meses.

EDUCACIONAL
O Distrito Federal ocupa a 3° posi-
ção no Ranking de Competitivida-
de dos Estados, com nota máxima 
em 3 dos 10 pilares analisados em 
2019, como Capital Humano, Sus-
tentabilidade Ambiental e Eficiên-
cia da Máquina Pública. De acordo 
com avaliação do Ideb (Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica ), o DF atingiu a maior parte 
das suas metas em 2017, com de-
sempenho insatisfatório apenas 
nos anos finais do ensino funda-
mental

FONTES:
HTTPS://WWW.AGENCIABRASILIA.DF.GOV.BR/2019/04/30/IBANEIS-ROCHA-SANCIONA-FIM-DA-DIFAL-E-LANCA-O-EMPREGA-DF/
HTTP://IDEB.INEP.GOV.BR/
HTTP://WWW.IMB.GO.GOV.BR/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=79&ITEMID=145
HTTP://WWW.RANKINGDECOMPETITIVIDADE.ORG.BR/
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ECONOMIA
O 12º estado mais populoso, com 7 
milhões de habitantes, Goiás conta 
com um PIB de R$ 190 bilhões, o 9° 
maior entre os estados brasileiros. 
Consta em 13° lugar no ranking de 
competitividade dos estados, com 
sua pontuação geral bem próxima à 
média nacional, mas se destaca nos 
pilares de sustentabilidade e eficiên-
cia da máquina pública. Quase me-
tade do território goiano é formado 
por latifúndios rurais, ou seja, pro-
priedades com mais de mil hectares, 
o que demonstra a força que o agro-
negócio tem no estado.

CONTEXTO REGIONAL

GOIÁS

TECNOLOGIA
De acordo com uma pesquisa reali-
zada pelo FIEC (Federação das Indús-
trias do Estado do Ceará), Goiás está 
na 10° posição no índice de inovação 
dos estados. O estado se destaca no 
investimento público em ciência e 
tecnologia, mas sua produção cientí-
fica ainda é tímida. De acordo com o 
IBGE o estado é um dos mais fracos 
em termos de empreendedorismo, 
ocupando a 23° posição na compa-
ração entre o número de empreen-
dedores dos estados. Assim, o estado 
ainda pode ter grande capacidade de 
gerar novos negócios e oportunida-
des para quem quer empreender.

EMPRESAS
De acordo com o IBGE, Goiás conta 
com 167.267 empresas, sendo o 9° 
estado com mais unidades locais. 
Entre 2015 e 2016, o número de 
empresas cresceu 16%, e em 2019, 
89 das empresas criadas têm Ca-
pital Social acima de R$ 500 mil. 
Segundo dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged), a região gerou 21612 no-
vos postos de trabalho no acumu-
lado dos últimos 12 meses.

EDUCACIONAL
O estado conta com mais de 60 
instituições de ensino superior en-
tre públicas e privadas. A educação 
pública da rede estadual goiana é 
destaque nacional do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica e, 
entre 2015 e 2017, o estado avan-
çou 0.25 pontos no ranking geral 
do Ideb, a maior variação positiva 
dos estados, onde os estudantes 
demonstraram proficiência em 
ambos os componentes avaliados, 
matemática e português.

FONTES:
HTTP://TRABALHO.GOV.BR/TRABALHADOR-CAGED
HTTP://IDEB.INEP.GOV.BR/
HTTP://WWW.IMB.GO.GOV.BR/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=79&ITEMID=145
HTTP://WWW.RANKINGDECOMPETITIVIDADE.ORG.BR/
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O Centro Oeste brasileiro é uma região jovem e 
com grande potencial a ser explorado. Goiás e 
Distrito Federal, apesar de muito diferentes, di-
videm mais do que o espaço físico ambos de-
monstram grande apetite em inovar e fomentar  
o empreendedorismo. Diferente dos estados 
brasileiros, o Distrito Federal não possui muni-
cípios, é formado por 31 regiões administrativas, 
sendo a menor unidade federativa do país e está 
localizado quase no centro do Brasil, dentro do 
estado de Goiás. 

Já Goiás, é grande polo agrícola e pecuário, com 
latifúndios que caracterizam a região. Sua capi-
tal é muito jovem, foi fundada apenas em 1937, 
menos de cem anos atrás. A própria divisão ter-
ritorial é recente: o estado separou sua parcela 
norte (atual Tocantins) em 1988. Assim, com 
uma população pequena, grandes latifúndios e 
uma economia jovem, é de se esperar que seus 
avanços em inovação e tecnologia ainda sejam 
tímidos. Apesar do estado não se destacar como 
polo empreendedor no país, esforços existem. 
Nos deparamos com diversas iniciativas públicas 
e privadas com fôlego para impulsionar o esta-
do. Diversas universidades abriram suas portas 

com programas de pesquisa e incubação, grupos 
de empreendedores emergiram e o tema apare-
ceu até no slogan do estado, entre 2015 e 2018: 

“Goiás, estado inovador”.  No estado destacam-
-se as Agtechs, com diversas soluções voltadas 
ao agronegócio e nos surpreendeu o número de 
Healthtechs, com diversos avanços para a área 
da saúde.

Julia Benavides
Data Miner @Distrito

INTRODUÇÃO

IMAGEM: Bence Balla-Schottner/Unsplash
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IMAGEM: ckturistandor/Unsplash

A construção do Distrito Federal em Goiás objetivou a ocupação do oeste do 
território nacional, pois, garantiria a ocupação de terras quase despovoadas 
e proporcionaria novas possibilidades de desenvolvimento econômico na 
região. Brasília, abriga a sede do Executivo federal, a Câmara dos Depu-
tados, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, assim 
como a região é movida pelo setor público, é de se esperar que suas ino-
vações tendam para o mesmo . Entretanto, o número de startups voltadas 
B2G ainda é pequeno, e destacam-se na região as Edtechs, com a maioria 
das startups com modelo B2C. A região conta com diversos eventos, acele-
radoras e fundos de Venture Capital capazes de fomentar seu ecossistema. 

O Distrito Dataminer tem por objetivo mapear a realidade brasileira como 
um todo, para não só apontar os grandes ecossistemas de sucesso, mas 
também regiões ainda pouco exploradas e que têm muitas oportunidades 
de desenvolvimento. Distrito Federal e Goiás são casos interessantes disso. 
As iniciativas de fomento à inovação são tão novas quanto a própria região, 
e estamos otimistas quanto ao seu crescimento nos próximos anos. 

O entendimento do como e porquê uma região consegue gerar impacto 
e valor na economia dessa forma é fundamental para novas pesquisas e 
investimentos, e passa por uma análise específica dos processos e perfis 
dos envolvidos nesse ecossistema. O Distrito Goiás + DF Tech Report visa 
elucidar isso aqui, com uma análise expositiva dos principais players que 
constituem o setor de inovação e empreendedorismo. Foram 203 startups 
mapeadas, com as mais diversas análises, além de contribuições externas 
de nomes importantes da região.
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SETORES

ADTECH
Tecnologia aplicada às 

áreas de marketing,  
mídia e publicidade

ÁGUA E ENERGIA
Inovação aplicada ao 
suprimento elétrico e 

abastecimento hídrico.

AUTOTECH
Propostas inovadoras 

que reconfiguram o setor 
automotivo e correlatos.

AGTECH
Soluções que visam 

automatizar processos 
e otimizar o setor 

agropecuário.

BIOTECH
Tecnologia aplicada às 
ciências biológicas e 

disciplinas adjacentes.

EDTECH
Startups do setor 

educacional, que atuam 
em instituições de ensino 

físicas ou online.

CONSTRUTECH
Soluções para construção 

civil e insumos 
relacionados.

ENTRETENIMENTO
Tecnologias que visam 
contribuir nas relações 

sociais e lazer  
dos usuários.

FASHIONTECH
Fusão entre moda  

e tecnologia.

FINTECH
Tecnologias que impactam 
o sistema financeiro desde 

bancos e empresas  
ao consumidor final.
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SETORES

GOVTECH
Tecnologia voltada a tornar 

o governo e a gestão 
pública mais eficientes.

HEALTHTECH
Inovação aplicada à 

saúde e ao bem-estar da 
população, bem como 

gestão hospitalar e clínica.

HRTECH
Soluções que visam maior 
produtividade no negócio  

a partir de ferramentas  
de gestão de pessoas.

INDÚSTRIA 4.0
Inovação aplicada a 

tornar a indústria mais 
escalável, eficiente, 
customizável e ágil.

GESTÃO DE 
NEGÓCIOS

Ferramentas que auxiliam 
gestores e empresas a 

otimizar e gerar melhores 
resultados nos negócios.

INSURTECH
Soluções voltadas  

ao mercado de  
seguros e atuária.

MOBILIDADE
Soluções que 

impactam o ir e vir  
da população urbana.

LEGALTECH
Tecnologia aplicada ao 

direito em suas diferentes 
áreas de atuação.

FOODTECH
Soluções voltadas  

ao setor alimentício 

KIDS
Soluções voltadas  

à crianças.
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SETORES

REAL ESTATE
Soluções voltadas à 

compra, venda, aluguel  
e precificação de imóveis.

RETAILTECH
Tecnologia aplicada ao 
varejo, e-commerce, 
backoffice varejista  
e à loja do futuro.

SERVIÇOS
Soluções que facilitam 
o mercado de serviços, 

atendendo às micro 
necessidades do dia a dia.

SPORTSTECH
Empreendimentos 

voltados a inovar no 
mercado de esportes  

e atividade física.

SUPPLY CHAIN
Startups que visam 

impactar diretamente 
a cadeia logística  

de empresas.

T.I.
Soluções inovadoras 

aplicadas à tecnologia 
da informação.

TURISMO
Soluções que visam 

melhores experiências 
em procedimentos de 

compra, hospedagem e 
passeios aos viajantes.

REGTECH
Soluções tecnológicas 

para resolver problemas 
gerados pelas exigências 

de regulamentação e 
compliance.

NEGÓCIOS 
SOCIAIS

Startups que visam criar 
um impacto social e 

engajamento civil  
com suas propostas.
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EDTECH E HEALTHTECH 
REPRESENTAM UM QUARTO 
DAS STARTUPS
As Edtechs dominam o cenário concentradas principalmente 
em Brasília. Em segundo lugar estão as Healthtechs com 
distribuição equilibrada entre as regiões, em que o Distrito 
Federal e Goiás contam 10 startups cada.
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Brasília 110 54.2%

Goiânia 73 36.0%

Anápolis 6 3.0%

Jataí 3 1.5%

Rio Verde 3 1.5%

Inhumas 2 1.0%

Aparecida de Goiânia

Jandaia

2 1.0%

1 0.5%

CIDADE STARTUPS %

Crixas 1 0.5%

Alto Paraíso de Goiás 1 0.5%

Caldas Novas 1 0.5%

Crixas

Inhumas Anápolis

Goiânia

DF

Alto Paraíso de Goiás

Jandaia

Caldas NovasRio VerdeJataí

Goiás

BRASILIA E GOIÂNIA SÃO OS 
PRINCIPAIS POLOS DA REGIÃO
Enquanto Distrito Federal conta com 110 startups 
concentradas em Brasília, Goiás tem 93 soluções. Com 
grande aglomeração de soluções em Goiânia, o restante 
do estado ainda se mostra timído.
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EM BRASÍLIA, ASA SUL E ASA 
NORTE SÃO OS BAIRROS DE 
MAIOR CONCENTRAÇÃO 
DE STARTUPS 
Juntos os dois bairros representam 
cerca de 69% do total de startups 
na região, enquanto o restante dos 
bairros ainda se mostram tímidos.

Asa Sul 35.59%

Asa Norte 33.90%

Outros 30.51%
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DISPERSAS, AINDA NÃO 
HÁ CONCENTRAÇÃO DAS 
STARTUPS EM GOIÂNIA
Com exceção de pequenos pontos 
mais aglutinados no Centro, as startups 
de Goiânia ainda se espalham por 
toda a cidade. Um ponto interessante 
é que a concentração máxima de 
startups em um mesmo endereço 
são seis, concentrados em um prédio 
comercial da cidade.

BAIRRO

St. Sul 5

Jardim Goiás 4

Jardim América 4

St. Marista 7

St. Bueno 6
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Marcelo José de 
Aquino 
Sócio de auditoria @ KPMG

A KPMG é uma das maiores firmas globais de 
serviços de consultoria, auditoria, e impostos, 
trabalhando lado a lado com seus clientes, 
com ofertas de excelência lastreadas em 
capacidades profissionais de altíssimo padrão e 
conhecimento de indústria. As firmas-membro 
da KPMG atendem clientes de todos os setores 
da economia e podem ser encontradas em 154 
países. 

Saiba mais em kpmg.com.br

O Estado de Goiás tem mostrado consistente cres-
cimento nas últimas décadas, mantendo-se como 
maior PIB do Centro-Oeste e alcançando atualmente 
a 9ª posição na economia nacional. Muito se deve à 
sua vocação histórica para o agronegócio, a indústria 
alimentícia, o varejo, mas também para outras ativida-
des de importância como serviços e construção civil.

Conforme estudo da Associação Pró-Desenvolvimen-
to do Estado de Goiás (ADIAL), divulgado em 2019, o 
Estado possui o 7° maior parque industrial do país, o 2° 
maior parque industrial de medicamentos, o 2° maior 
parque industrial sucroalcooleiro e o 5° maior parque 
automotivo.

A rápida transformação digital, disrupção tecnológica 
e novos modelos de negócios no Brasil e no Mundo 
exige dos empreendedores e executivos acompanha-
mento permanente, pois esses temas passaram a ser 
condição primordial para o aumento da produtivida-
de, a competividade no mercado interno e externo e, 
principalmente, sobrevivência. Com dados robustos e 
relevantes no cenário nacional, não há dúvidas de que 
o tema de inovação está na agenda de empresários, 
instituições de ensino, associações de classe, federa-
ções e também do governo local.

É possível ver claramente os agentes da sociedade 
se movimentando, em debates, cursos, palestras e 

fóruns, entre outras atividades.  O Estado vem abri-
gando ecossistemas importantes de inovação como 
o Instituto de Inovação Parque Tecnológico GYNTEC, 
o CONEXA, criado em 2019 com foco no agronegócio, 
além de iniciativas de instituições de ensino, como a 
Universidade Federal de Goiás (UFG) entre outras .

Os empresários, por meio de suas associações, como 
a Federação da Indústrias do Estado de Goiás (FIEG), 
também vêm empenhando esforços e criaram um Nú-
cleo de Inovação em Goiás para estimular as empresas 
no quesito da inovação.

No âmbito governamental, o Estado vem apoiando 
as iniciativas e publicou em 9 de setembro de 2019 o 
Decreto nº 9.506/2019, com o objetivo de incentivar a 
inovação e a pesquisa científica e tecnológica, visando 
ao desenvolvimento econômico e social do Estado.

O crescimento das startups e os ecossistemas de-
monstram que o Estado está antenado nessas novas 
tendências de transformação digital e inovação, pre-
parando-se para o futuro que é agora, atraindo, inclu-
sive, megaeventos como Campus Party!

O Estado de Goiás tem tudo para ser protagonista nes-
se processo de transformação digital e inovação.

GOIÁS AVANÇANDO NA INOVAÇÃO
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BOOM DE NOVAS STARTUPS NOS 
ÚLTIMOS ANOS ACOMPANHA 
TENDÊNCIA VISTA EM OUTROS 
ESTUDOS REGIONAIS E SETORIAIS
É evidente um surgimento de novos negócios 
inovadores entre 2013 e 2017. Deve-se notar que 
a queda nos últimos anos provavelmente não 
representa uma diminuição real na taxa de fundação 
de novas startups, e sim uma dificuldade maior de 
encontrar empresas recém-nascidas, que ainda não 
apareceram para o mercado

Número de startups acumulado

Nascimento de startups por ano
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1
1 1 1 1 2 2 21 1 1 13 35 6 12 9
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PEQUENOS NEGÓCIOS 
SÃO A GRANDE MAIORIA, 
REPRESENTANDO 83,4% 
DO TOTAL
As faixas com mais de 20 
funcionários concentram 
apenas 16,6% das startups. T.I. 
é a categoria da liderança no 
número total de funcionários 
no estado, puxada pela startup 
Soluti, e em segundo lugar 
está Agtech, em que a Siagri 
concentra  a maior parte dos 
funcionários.

47.0%
0-5

36.4%
6-2010.6%

21-50

3.0%
51-100

3.0%
101+

DISTRIBUIÇÃO DE EMPRESAS 
PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

T.I.

AgTech

EdTech

RegTech

AdTech

HealthTech

FinTech

LegalTech

HRTech

Serviços

RealEstate

RetailTech

Mobilidade

InsurTech

Água e Energia

SportsTech

Negócios Sociais

ConstruTech

Turismo

SupplyChain

GovTech

FoodTech

Indústria 4.0

Gestão de Negócios

BioTech

Kids

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS EMPREGADOS POR SETOR

25
25
20

8
7
5
4
4
4
1

28
36
36
38
38

51
53

82
100
105

131
187

245
291

337
563
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SOLUÇÕES B2B 
PREDOMINAM
Grande parte das startups buscam 
atender a outras empresas através de 
suas soluções. O número ainda aumenta 
quando consideradas as startups que 
mesclam suas soluções entre B2B e B2C, 
alcançando 59,6% das startups. Um 
fenômeno interessante é o aparecimento 
de startups voltadas ao setor público.

59,6%

B2B
48.8%

B2B + B2B/B2C 10.8%

3.9%

1.0%

0.5%

B2B/B2C

B2B2C

B2B/B2G

B2G
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Arthur Furlan 
CEO @Configr

A Configr hospeda e gerencia sites e emails 
em Cloud Server sem que o cliente precise de 
conhecimento técnico sobre servidores. 

Saiba mais em configr.com

Por ser a sede principal do governo nacional, Brasília 
é uma cidade sempre muito caracterizada pelo prota-
gonismo político e pela enorme concentração de fun-
cionários públicos. Entretanto o que muita gente não 
sabe é que, em meio à tudo, existe um ecossistema 
pulsante e crescente de startups e inovação.

Nos últimos 3 anos o número de startups, acelera-
doras e incubadoras cresceu de forma surpreenden-
te, capacitando e impulsionando a comunidade local. 
Hoje ocupando o 2º lugar em quantidade de startups 
por número de habitantes, o ecossistema do Distrito 
Federal tem vária startups de reconhecimento nacio-
nal mesmo diante dos desafios locais como a falta de 
mão de obra especializada em inovação e a forte con-
corrência com o setor público.

A Configr que está em operação desde 2014, foi uma 
das primeiras startups da região e nos possibilitou 
acompanhar a criação e crescimento do ecossistema 
local. Nossa empresa oferece uma solução que utili-
za robôs para gerenciar infraestrutura, permitindo que 
MPEs contem com a mais alta qualidade técnica para 
suas aplicações online sem precisar de conhecimen-
to técnico ou equipe especializada. Hoje com milhares 
de clientes e presentes em 96% do território nacional, 
mas a maior parte deles fora do DF e temos notado 
que isso tem sido uma tendência: buscar clientes, par-
ceiros, investimentos e demais recursos fora do DF 
para alçar vôos maiores enquanto nosso ecossistema 
ganha mais corpo.

BRASÍLIA: CRESCIMENTO DAS STARTUPS 
E INOVAÇÃO NO PRINCIPAL CELEIRO DO 
GOVERNO NACIONAL
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DESTAQUES COMO 
SIAGRI E NÉCTAR FICAM 
CLAROS QUANDO 
VISUALIZAMOS OS 
FUNCIONÁRIOS E 
SEGUIDORES DAS 
STARTUPS.
Nesse gráfico de dispersão que 
representa o número de funcionários 
o eixo X e o número de seguidores 
no LinkedIn no eixo Y, é possível 
identificar os players que se destacam 
da massa que aparece no canto 
inferior esquerdo, tanto pelo porte 
quanto pela visibilidade. A linha mostra 
a correlação entre as duas medidas - 
se uma empresa está acima dessa 
linha, ela tem uma visibilidade maior 
do que se esperaria para uma startup 
do seu porte, como é o caso da 
Mindify e da Néctar.

No segundo gráfico, com esses outliers removidos, podemos ver com mais detalhe 
quem são os destaques entre as empresas que ainda são um pouco menores.

FUNCIONÁRIOS X SEGUIDORES
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GRAN CURSOS ONLINE 
LIDERA COM VANTANGEM 
O RANKING DOS SITES 
MAIS VISITADOS
Quanto ao número de visitantes no site, os 
destaques variam da comparação anterior. 
Tirando o top dessas startups, percebemos 
que as demais soluções ainda alcançam 
poucos usuários. 

7.99 milhões 5.472 milhões

1.299 milhões 1.02 milhões

0.67 milhões0.8 milhões 0.62 milhões

0.48 milhões 0.13milhões0.15 milhões

1º 2º

3º 4º

6º5º

9º 10º8º

7º

FONTE:
SEMRUSH RELATIVO A OUTUBRO DE 2019
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Diego Roberto 
CTO @ Geoinova

A Geoinova é uma empresa goiana com o foco 
em solução de inteligência geográfica, big 
data e inteligência de mercado. Acreditamos 
que através dos dados é possível fornecer 
indicadores e informações geolocalizadas para 
a tomada de decisão do gestor. A empresa foi 
fundada em 2010 pelos sócios Ivan Gonçalves 
(CEO) e Diego Borges (CTO). 

Saiba mais em geoinova.com.br

Quais foram os desafios de sair do ecossiste-
ma regional e atuar em âmbito nacional?
O maior desafio foi gerar credibilidade principalmen-
te para o mercado de SP e do Sul que já possuem 
uma maturidade maior de empresas com processos 
comerciais. Muitas vezes se espera que empresas 
que possuam soluções para área comercial surjam 
dentro deste nicho sul/sudeste. Entretanto real-
mente o que vale no final é se você entrega valor. Se 
isso processo a partir do momento que você entre-
ga esse valor para o cliente final, esse voto de cre-
dibilidade permanece independente da localização. 
Outro desafio foi encontrar mão de obra qualificada 
para atuação em áreas específicas de startups. Na 
maioria das vezes temos de captar recursos huma-
nos e qualificá-los para as necessidades que uma 
startup carece. 

Por Goiás ser um ecossistema pequeno isso 
ajudou a comunidade a ser unir mais?
Sim com certeza ajudou. Justamente pelo enga-
jamento e proximidade entre todos isso facilitou o 
processo. De alguns anos para cá é possível ver essa 
proximidade e o crescimento e desenvolvimento do 
ecossistema. Ainda falta muito para se chegar ao 
nível de maturidade de locais como Santa Catarina 
ou Porto Digital em Recife. Mas acredito que nosso 
ecossistema vem crescendo através de programas 
de aceleração, incubadoras, centros tecnológicos, 
comunidades de dev mais ativas e engajamento 
com o governo local. 

Como você enxerga o desenvolvimento dessa 
comunidade nos próximos anos?
Para os próximos anos vejo um engajamento maior da 
comunidade principalmente em torno da criação de 
uma associação goiana de startups não dirigida por 
órgãos governamentais nem por entidades sindicais 
mas sim pelos próprios c-levels das startups. Com o 
principal objetivo de gerar competitividade no cenário 
nacional através de ações de treinamento, mentorias, 
aceleração, trocas de experiência, banco de vagas, 
qualificação de times, eventos voltados para as comu-
nidades tecnológicas como também uma representa-
ção maior para tratar com o governo estadual. 

O que motivou o surgimento da Geoinova? 
O surgimento da Geoinova foi através de uma ne-
cessidade de mercado que eu e meu sócio enxerga-
mos. Vimos que muitas empresas tem um problema 
em saber enxergar o mercado de atuação dela, con-
correntes, análise do seu produto entre outros. Atra-
vés dessa necessidade criamos um mix de solução 
voltados para atender a essa demanda. No tempo 
de atuação que temos já atendemos (Governo de 
Goiás, Votorantim, Governo de Tocantins, BRF, Gru-
po Martins e outros nomes. Com soluções voltadas 
a inteligência de mercado e inteligência geográfica. 

DO REGIONAL PARA O NACIONAL
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MAIOR PARTE DOS 
NEGÓCIOS ANALISADOS 
AINDA SE ENCONTRA EM  
ESTÁGIO INICIAL DE 
DESENVOLVIMENTO
Quando olhamos para o 
faturamento presumido das 
empresas que estudamos, 
vemos que a maior parte delas 
está numa faixa inicial, entre 
360 mil e 5 milhões de reais. 
Isso indica que elas já faturam, 
mas ainda não encontraram 
escala para subir a faixas 
superiores. Apenas 3 empresa 
fatura mais que 50 milhões

Vale lembrar que essa análise é feita 
somente entre as empresas que têm CNPJ, 
o que pode dar a impressão de que o setor 
é mais maduro do que é - empresas sem 
CNPJ ainda estão nos estágios mais iniciais 
e provavelmente não faturam ainda.

Como as EdTechs se de�nem?
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QUEM SÃO OS SÓCIOS 
DESSAS STARTUPS?
Uma startup típica da região é 
composta de 2 ou 3 sócios, nascidos 
em Goiás, com idade entre 30 e 35 
anos e ensino superior completo. 
Há uma disparidade grande entre os 
sexos: são cerca de 4 homens para 
cada mulher nas sociedades. 
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QUAIS STARTUPS MAIS SE 
DESTACAM NO SETOR?
Como é calculado o Top 10?
Para selecionar os destaques do setor, 
utilizamos um algoritmo de scoring que 
leva em conta número de funcionários, 
faturamento presumido, funding captado, 
métricas de redes sociais e números de 
acesso ao site. As dez primeiras colocadas 
nesse cálculo são exibidas aqui.

Acha que alguém ficou de fora? Fale com a gente em dataminer@distrito.me!

EDTECHS
TOP 10

BrScan 
Setor: RegTech
brscan.com.br

Auvo 
Setor: HRTech
auvo.com

Cilia 
Setor: InsurTech
cilia.com.br

Aviso Urgente 
Setor: LegalTech
avisourgente.com.br

Configr 
Setor: T.I.
configr.com

Melhores Destinos 
Setor: Turismo
melhoresdestinos.com.br

Gran cursos online 
Setor: EdTech
grancursosonline.com.br

bxblue 
Setor: FinTech
bxblue.com.br

Siagri 
Setor: AgTech 
siagri.com.br

Soluti
Setor: T.I.
soluti.com.br
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TOP 10 - ESTATÍSTICAS
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GÊNERO

100% 0%

anos

MÉDIA DE IDADE 
NA FUNDAÇÃO

FORMAÇÃOESCOLARIDADE

8.3%Superior Incompleto

50.0%Superior completo

41.7%
Pós Graduado

ADMINISTRAÇÃO

33.3% 25.0% 25.0% 8.3%

CIÊNCIA 
DA COMPUTAÇÃO

ENGENHARIA OUTROS

CURSO DE GRADUAÇÃO

33.4%

8.3%

58.3%
Privada

Pública

Estrangeira

QUAIS CARACTERÍSTICAS 
MARCAM OS FUNDADORES POR 
TRÁS DAS TOP STARTUPS?
Aqui, reunimos algumas startups 
jovens e que já demonstraram 
tração e visibilidade marcante, de 
forma a se tornarem um grupo 
que vale a pena acompanhar nos 
próximos anos.
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QUAIS SÃO AS STARTUPS 
MAIS PROMISSORAS PARA 
OS PRÓXIMOS ANOS?
Aqui, reunimos algumas startups 
jovens e que já demonstraram 
tração e visibilidade marcante, de 
forma a se tornarem um grupo 
que vale a pena acompanhar nos 
próximos anos.

FIQUE DE
OLHO
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André de Paula 
Ramos 
CEO @ Mindify

Dados clínicos estruturados são primordiais 
para contenção de custos e evolução da 
Medicina, porém são precários em 80% dos 
hospitais e clínicas. A Mindify minimiza essa 
problemática engajando médicos por meio de 
formulários otimizados por Inteligência Artificial 
para a coleta de dados e apoiando a tomada de 
decisão clínica.

Saiba mais em mindify.net

Embora incipiente, o ecossistema de startups em Saú-
de de Goiás tem tudo para ser um dos melhores do país 
e está se movimentando para isso. Goiás tem excelen-
tes universidades tanto da Saúde, quanto das áreas 
estratégicas para inovação, tais como as Engenharias, 
e ainda pode se gabar sediar a primeira graduação em 
Inteligência Artificial do Brasil. Tudo isso culmina na 
formação de ótimos recursos humanos, mas que hoje 
são comumente exportados para o mundo afora.

Agora, a comunidade da Inovação tem se movimen-
tado para criar densidade de demandas locais pela 
transformação digital na Saúde visando promover o 
desenvolvimento econômico, reduzir o êxodo de talen-
tos e ainda “repatriar” os que querem voltar para terra 
do pequi, do sertanejo e do calor de rachar. Esse mo-
vimento parte do pressuposto de que Goiás é um pro-
missor, mais ainda incipiente, mercado para startups. 
Há muitas indústrias farmacêuticas, além de bons 
hospitais e clínicas que fazem de Goiânia um polo de 
turismo médico.

O desafio é que a Saúde local ainda não reconhece 
nas startups e na Inovação Aberta um caminho para se 
diferenciarem. Há pouca complacência com supostos 
riscos tecnológicos, mas, intrigantemente, há muita 
complacência com os riscos de mercado inerentes a 
manutenção de práticas de gestão ultrapassadas. Na 
contramão desse “status quo” perigoso, agentes públi-
cos e visionários do setor privado têm agido. O Governo 
do Estado proativamente tem buscado a interlocução 

com os empreendedores e disso espera-se que novos 
instrumentos de fomento à inovação surjam em breve.

A iniciativa privada também tem agido. Goiás tem o 
maior edifício comercial do Brasil e é um complexo de 
Saúde com centenas de clínicas, hospital, shopping e 
hotel. Associações locais estão organizando os hos-
pitais para serem mais competitivos. Hospitais de re-
ferência nacional estão vindo para Goiás. Dezenas de 
eventos pró inovação estão acontecendo de forma 
orgânica, inclusive estão ficando lotados. Percebe-

-se ainda o crescente interesse pelo investimento em 
startups por parte de médicos e demais empresários 
da Saúde.

Somando a esse movimento, os próprios “startupeiros” 
estão se organizando em um hub com foco de fomen-
tar negócios entre si com foco em clínicas e hospitais. 
Eles acreditam que não existe solução boa em tudo, 
logo cada startup oferece uma parte da solução, mas 
todas já são perfeitamente integradas. Neste arranjo 
elas passam a ser competitivas mesmo frente às solu-
ções mais tradicionais do mercado.

Há muito a ser feito para que a inovação seja uma 
prioridade para a Saúde de Goiás, mas essa virada de 
chave é viável no curto prazo. A estratégia é minimizar 
riscos com resultados, afinal nenhum suposto risco 
resiste à pressão de um bom resultado, especialmente 
se for um bom resultado, especialmente se for um re-
sultado de um concorrente.

ECOSSISTEMA GOIANO DE  
INOVAÇÃO EM SAÚDE
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GOIÂNIA TEM MAIOR 
DENSIDADE DE STARTUPS, 
APESAR DE BRASÍLIA 
CONCENTRAR O MAIOR 
NÚMERO DE SOLUÇÕES
Brasília concentra o maior Pib per capita do país, 
mas apesar de rica, tem o menor indicador de 
densidade de startups que observamos até hoje. 
Goiânia ganha destaque, com indicadores até três 
vezes maiores que o estado, mas se comparado 
com os maiores polos brasileiros, seu desempenho 
ainda é tímido.   

Nº de startups

População

Startups por 100k hab

Pib

Pib Per Capita

Startups por R$1bi de Pib

73

1,4mi

5,2

R$47bi

R$31.900

1,55

Goiânia
STARTUPS POR 
100K HAB

CIDADE

Florianópolis

Pato Branco

Porto Alegre

46.1

19.3

19.1

12.4

9.8

3.8

STARTUPS POR 
R$1BI DE PIB

TABELA DE REFERÊNCIA COMPARATIVA

Pib de Goiás

Pib per Capita

Startups por 
100k hab

População 
de Goiás

Startups por 
R$1bi de Pib

RS190bi

R$27.500

0.46

6.8mi

1.29

Goiás

Nº de startups

População

Startups por 100k hab

Pib

Pib Per Capita

Startups por R$1bi de Pib

110

2,5mi

4,4

R$235bi

R$79.100

0.46

Brasília
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Hugo Monteiro 
CEO @ifut

O iFut tem a missão de revelar jogadores 
destaques do futebol amador para o futebol 
profissional. A estratégia consiste em pegar 
dados dos atletas de escolinhas, federações, 
clubes e outros torneios através de uma 
plataforma de gerenciamento de campeonatos 
de futebol. Com a análise dos dados inseridos 
consegue-se criar um histórico de cada atleta e 
descobrir os jogadores fora da curva.

Saiba mais em ifut.com.br

Como você vê o desenvolvimento do mercado de 
Sportstech no Brasil?

Está crescendo a cada ano. Vários incentivos estão 
sendo criados, inclusive grupos no whatsapp. Clubes 
estão se comprando de startups, a Bossa Nova Inves-
timentos criou um fundo só de SportsTech, a federa-
ção paulista premiou startups... muita coisa aconte-
cendo de uns anos para cá.

Como o DF é nosso a sede de nosso governo, você 
enxerga uma pré-disposição para o surgimento 
startups voltadas ao sistema público na região?

Empreendedorismo é um pouco disso, resoluções de 
problemas que a gente passa no dia a dia. Aqui como 
o Governo é mais presente, com certeza existe essa 
pré-disposição. Mas também existem pessoas que não 
querem se envolver com governo e conseguem gerar 
soluções incríveis para outros mercados. Quanto mais 
gente resolvendo problemas, mais os “olhos” vão se 
voltando para região, mais gente se especializa, mais 
dinheiro e oportunidades.

Como está a maturidade do ecossistema da re-
gião comparado aos outros estados?

Existem alguns players que se espelham no Vale do 
Silício e estão construindo um ecossistema inovador 
bem voltado para os aprendizados e conceitos lá de 
fora. Essa galera consegue trazer uma boa maturida-
de para o mercado, mas ainda assim, estamos engati-
nhando comparado com São Paulo, Florianópolis e até 
mesmo Belo Horizonte.

Quais são as perspectivas do Ifut? Até onde é 
possível chegar?

A gente sonha alto e mira alto. Isso nos energiza. Pri-
meiro a gente vai descobrir os melhores jogadores do 
Brasil para então encontrar os melhores jogadores do 
mundo.

VISÃO DO EMPREENDEDOR
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EVENTOS

Startup Weekend WOMEN Goiânia

O Startup Weekend WOMEN é uma edição especial 
do evento com foco na participação feminina. 
O objetivo desta edição especial é fomentar o 
empreendedorismo feminino no país através da 
presença de mulheres.
communities.techstars.com

Campus Party Goiás

Através de diversas palestras, workshops, 
hackthons, dentre outras atividades, tem
por objetivo criar um ambiente democrático
de discussões, capacitações e experimentação, 
para  incentivar a criação de novos projetos, 
fomentando todo o ecossistema empreendedor  
e de tecnologias.
brasil.campus-party.org
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Encontro de Empreendedorismo, Tecnologia 
e Inovação

O IX Encontro de Empreendedorismo, Tecnologia 
e Inovação organizado pela Universidade Estadual 
de Goiás buscou discutir a educação nesse 
mundo de mudanças onde novas tecnologias têm 
influenciado as formas de conexão e ensino.
inovacentro.ueg.br

iGOVnights

Os i.GOV.nigths são eventos gratuitos, 
organizados por servidores públicos, focados na 
livre manifestação do pensamento e na mútua 
colaboração. O intuito do evento é apoiar iniciativas 
de inovação em governo e contribuir com a 
disseminação da cultura de inovação de forma 
aberta, divertida e descontraída.
igovnight.com

StartuoON - Brasília

O StartupON nasceu para fortalecer startups e suas 
comunidades trabalhando lideranças, exemplos e 
fomentando o networking entre empreendedores.
abstartups.com.br
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EVENTOS

Startup Weekend Women Brasilia

O evento visa ajudar no desenvolvimento 
de projetos de inovação com foco na 
representatividade feminina e no trabalho 
em equipe.
communities.techstars.com

Inova Summit

O objetivo da conferência é impulsionar o 
Brasil como protagonista no segmento de inovação 
e tecnologia, reunindo pessoas e promovendo 
ideias e soluções que impactem a sociedade.
innovasummit.com.br/

StartupON - Goiânia

O StartupON nasceu para fortalecer startups e suas 
comunidades trabalhando lideranças, exemplos e 
fomentando o networking entre empreendedores.
abstartups.com.br

Hint One

Um evento de tecnologia e inovação, com 
conteúdo para médicos, profissionais que atuam 
na área de saúde, empreendedores, cientistas, 
investidores e startups, para o compartilhamento 
de ideias e experiências.
hintoneexperience.com.brCapital Empreendedora

Capital Empreendedora foi criado em 2016 
para incentivar o empreendedorismo e 
levar informações e inovação para Brasília.O 
CE2018 foi incrível, conectou mais de 
2,8 MIL participantes e gerou cerca de 2 
MILHÕES em negócios.
capitalempreendedora.com
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POLÍTICAS PÚBLICAS
Inova Goia
O programa estadual visa promover um novo estilo 
de desenvolvimento econômico para o estado 
de Goiás e apoiar a tecnologia e a inovação na 
iniciativa privada, a fim de melhorar os serviços 
prestados à população, por meio do uso da 
tecnologia pelo setor público.

Goiânia Digital
De acordo com a Lei n.º 8.402, de 04 de 
janeiro de 2006, institui o Programa de Apoio 
ao Empreendimento Digital de Tecnologia de 
Informação e Comunicação - Estação Digital de 
Goiânia - e dá outras providências. O programa 
Estação Digital de Goiânia tem como objetivo 
ampliar a capacidade da economia local na 
produção de bens e serviços e na efetiva geração 
de empregos, rendas, receitas tributárias e na 
promoção do desenvolvimento econômico-social 
sustentável e integrado do Município de Goiânia.

Lei Distrital de Inovação
Estabelece medidas de estímulos ao 
desenvolvimento da pesquisa científica e 
tecnológica e à inovação no ambiente produtivo, 
tendo como objetivos à capacitação e ao 
alcance da autonomia tecnológica, ao 
desenvolvimento industrial e às inovações de 
inclusão social no DF.

FAPEG
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Goiás tem como objetivo atuar no financiamento 
de projetos de pesquisa científica, tecnológica e de 
inovação no incentivo à capacitação de recursos 
humanos para a ciência e tecnologia, por meio de 
bolsas em diversos níveis de formação.

Programa Goiano de Parques Tecnológicos
O programa tem como objetivo fomentar a pesquisa 
aplicada a partir de parcerias entre o poder 
público, instituições de ensino e empresas. Serão 
desenvolvidos 5 parques no estado em Goiânia, 
Aparecida de Goiânia, Anápolis, Cidade Ocidental 
e Rio Verde, em que cada unidade respeitará 
a tradição existente na região de atuação, 
fortalecendo suas características.

Leis Estaduais - GO :
Lei n° 16.922: o Poder Executivo deve adotar 
medidas de incentivo à pesquisa científica e 
tecnológica nas atividades produtivas, com vistas à 
obtenção de autonomia tecnológica, capacitação e 
competitividade no processo de desenvolvimento 
industrial do Estado de Goiás

Lei nº 20.472: estabelece a política estadual de 
estímulo, incentivo e promoção do desenvolvimento 
regional de startups.
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Carlos Magno 
Gerente de Fomento às 
Incubadoras Tecnológicas 
e Startups @ Secretaria de 
Desenvolvimento e Inovação  
do Governo de Goiás

Gerente de Fomento às Incubadoras Tecnológicas  
e Startups @Secretaria de Desenvolvimento e 
Inovação do Governo de Goiás

Saiba mais em desenvolvimento.go.gov.br

Leis e regulações podem ser instrumentos limitan-
tes, mas também podem servir como uma mola 
propulsora para a inovação e o crescimento eco-
nômico de uma região. Por isso o estado tem papel 
fundamental em um ecossistema inovador. Ele é um 
dos seus pilares e deve atuar de forma a incentivar 
o empreendedorismo para que tenhamos um am-
biente promissor.

O que é inovação? O que são startups? Definir clara-
mente o que são os principais agentes do ecossiste-
ma, é importante para que o governo possa dar um 
tratamento adequado às empresas inovadoras, que 
operam em condições de extrema incerteza, onde a 
falha é parte do processo.

No Brasil, o governo federal sancionou o Marco Le-
gal de Ciência, Tecnologia e Inovação em 2016, no 
qual define, por exemplo, termos como inovação, 
incubadora de empresas e parque tecnológico. A 
lei não especifica, porém, o termo startup. Também 
deixou de fora entes importantes do ecossistema, 
como investidores de risco, investidores anjos, hubs 
de inovação, espaços de coworking e aceleradoras.

Abrir um novo negócio deveria ser algo simples. Fe-
chá-lo também. Por serem inovadoras, muitas em-
presas fecham nos primeiros anos. No caso de star-

tups, também é comum receberem investimentos 
financeiros para ganhar escala rapidamente. Elas 
possuem características diferentes de empresas 
tradicionais, o que evidencia a necessidade de re-
gulação e tributação apropriadas. 

Em Goiás, o Decreto 9.506/2019, assinado pelo go-
vernador Ronaldo Caiado durante a Campus Party, 
regula a inovação no estado. Ele dispõe sobre incen-
tivos à inovação e pesquisa científica e tecnológica. 
O estado também já possui uma política estadual de 
estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento 
regional de startups através da Lei 20.472/2019.

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de De-
senvolvimento e Inovação, está comprometido com 
o apoio ao empreendedorismo e inovação através 
da aproximação da academia com o setor produtivo, 
destacando e fortalecendo os talentos, as comunida-
des, as startups, as incubadoras e os parques tecno-
lógicos. Entendemos que empreendedores devem ter 
papel de destaque no ecossistema, que precisamos 
ter um compromisso de longo prazo, filosofia de in-
clusão, e envolver toda pilha empreendedora.

O PAPEL DO ESTADO NO INCENTIVO AO 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
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INCUBADORAS

Athenas
athenas.catalao.ufg.br

Aldeia Anhanguera
aldeiaanhanguera.com.br 

Incubadora PUC Goiás
sites.pucgoias.edu.br/puc/incubadora

Incubadora SENAI GO
senaigo.com.br/incubadora

PROIN.UEG
inovacentro.ueg.br/proin

UniINCUBADORA
incubadora3d.aparecida.go.gov.br

Unicietec 
unicietec.unievangelica.edu.br/empreendedorismo

Multiincubadora
cdt.unb.br/multincubadora

CEUB - CASULO
uniceub.br/incubadora-de-empresas

IESB LAB
iesb.br/IESBLab

IBTI Incubadora
ibti.net.br

Incubadora Biotic
bioticsa.com.br/incubadora

Uniceub Incubadora
uniceub.br/incubadora-de-empresas

CEI UFG Goiânia
No programa de incubação de empresas, o CEI UFG 
Goiânia conta atualmente com dez projetos em 
fase de pré-incubação, sete empresas incubadas e 
vinte e cinco empresas já graduadas.

cei.ufg.br
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ENTIDADES E INICIATIVAS

Programa de Desenvolvimento Tecnológico e 
Empreendedorismo Inovador 
O Programa visa estimular o desenvolvimento 
e a consolidação do ecossistema do 
empreendedorismo inovador na UEG, sendo 
realizado em parceria com a Fundação de 
Desenvolvimento de Tecnópolis – FUNTEC. A 
iniciativa destina-se a capacitar e, ao mesmo 
tempo, disseminar a cultura do empreendedorismo 
e inovação prêmio Detran-GO
inovacentro.ueg.br/projeto-ueg-funtec

AIUTT.UEG
Tem por objetivo promover e fortalecer a interação e 
a capacidade científica e tecnológica da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG) com instituições públicas e 
privadas para a realização de atividades de pesquisa, 
C&T, P&DI, transferência de tecnologia e inovação.
inovacao.ueg.br/conteudo/11773_quem_somos_

CNPq
É um órgão ligado ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações para 
incentivo à pesquisa no Brasil.
cnpq.br

Sigo

INICIATIVAS

ENTIDADES

Sigo
O Sistema Goiano de Inovação (Sigo) tem como 
objetivo facilitar o processo de inovação em Goiás 
por meio da integração de instituições, empresas e 
pesquisadores relacionados com ciência, tecnologia 
e inovação estabelecidas no Estado.
sigo.go.gov.br

ASTEPS
Associação que trabalha para Inspirar, capacitar 
e apoiar o desenvolvimento do ecossistema 
de startups. Promovem eventos, conectam os 
associados a fundos de investimento e aceleradoras 
e promovem ações de aproximação com o Governo 
e grandes Empresas 
asteps.org

DextRa BSB
Uma instituição de impacto no empreendedorismo 
brasiliense, responsável por incentivar e nortear os 
potenciais empreendedores dentro da Universidade 
de Brasília, por meio da transformação de suas 
ideias em resultados tangíveis.
dextrabsb.com

IMAGEM: mailsonpignatar/Freepik
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Wagner de  
Barros Neto 
Cofundador e Head de Produto @ 
IndustryCare
Líder de Comunidade @InovAtiva Brasil
Líder de Comunidade @StartupGO

StartupGO é a comunidade goiana de startups, que 
reúne mais de 1500 pessoas que empreendem, querem 
empreender ou apoiar o ecossistema de pessoas que 
fazem acontecer. Dentro dela existem várias outras 
comunidades que discutem sobre tecnologia, design, 
marketing e vendas

Saiba mais em startupgoias.com.br

Um ecossistema de inovação engloba diversos ato-
res, que podem ser basicamente divididos em dois 
grupos: 1) Líderes: são os empreendedores; e 2) Fo-
mentadores: governo, instituições de ensino e pes-
quisa, incubadoras, aceleradoras, investidores, as-
sociações, empresas, dentre vários outros.

Um ponto de grande importância para a criação e 
desenvolvimento de ecossistemas de inovação é de 
que ele deve ser liderado por empreendedores, e não 
por instituições. Os fomentadores devem apoiar os 
empreendedores, e estes precisam ser o centro e se 
comprometerem – geralmente por um período longo. 
Mudanças e entradas de novas lideranças são posi-
tivas e devem ser incentivadas. É essencial que an-
tigos líderes empoderem e formem novas lideranças 
para continuar puxando e desenvolvendo o ecossis-
tema. Além disso, ter uma liderança (e comunidade) 
com grande diversidade é um fator crítico para se ter 
um ecossistema duradouro e de sucesso.

Segundo a Up Global, são cinco os ingredientes para 
se desenvolver um ecossistema de inovação: Talen-
to, Densidade, Cultura, Capital e Ambiente Regula-
tório. É fundamental o investimento na formação de 
talentos para apoiar o crescimento dos negócios e, 
ao se ter uma densidade desses talentos, trocando 
conhecimentos e experiências, aumenta-se drasti-

camente o potencial de surgirem negócios de su-
cesso. A cultura tem um papel importante, ajudando 
ao destacar os empreendedores, aceitando a falha 
como parte do processo e promovendo empregos 
nas startups. O acesso a capital e incentivos para 
termos mais investidores dispostos a apoiar as star-
tups é crítico para o sucesso dos negócios, desde 
aqueles que estão iniciando aos já escalando. Por 
fim, é necessário que governos criem políticas e re-
gulamentações favoráveis aos empreendedores e 
investidores e incentivem a P&D.

Ecossistemas devem contar com uma filosofia 
de inclusão, de modo que qualquer pessoa pos-
sa participar e dividir suas ideias e experiências. 
Uma cultura de compartilhamento e trocas de ex-
periências ajuda a acelerar o aprendizado dos em-
preendedores, evitando erros e aumentando suas 
chances de sucesso.

A jornada de empreendedores de startup é repleta 
de desafios, mas que podem se tornar significativa-
mente menores quando eles estão imersos em um 
forte ecossistema de inovação. Desenvolver este 
ecossistema não é uma missão simples, - nem rá-
pida - mas que é capaz de impactar profundamen-
te nossos negócios, nossa economia e nosso país. 
Goiás está no caminho certo.

INGREDIENTES DE UM  
ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO
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HUBS
HUBS
Epinefrina
epinefrina.com.br

Hub Cerrado
hubcerrado.com.br 

55lab
55lab.co

Impact Hub Brasilia
brasilia.impacthub.net/ihbrasilia-2

COWORKINGS
Alpha Coworking
alphacoworking.com.br

Aton Office
atonoffice.com.br

Biz Center
bizcenter.com.br

Br Offices
broffices.com.br

Coletivo Centopeia
coletivocentopeia.com.br

Concept Office
conceptoffice.com.br

Co-op coworking
co-opcoworking.com.br

Dox Coworking

Express Coworking
escritorioexpress.com.br

Interative Coworking
interativecoworking.com.br

Fleury Coworking

Juntus Coworing
juntuscoworking.com.br

Office Hostel Coworking
officehostel.com.br

Stay Coworking
staycoworking.com.br

The Brain
casapark.com.br/loja/the-brain-coworking
Smart
smartei.com.br

Concept Offices
conceptoffices.com.br

BR Offices
broffices.com.br

Zona S.A.
bemvindo.zonasacoworking.com.br

Conecta Coworking
bemvindo.zonasacoworking.com.br

Yolo
yolobsb.com.br

Hangar 5
coworkinghangar5.com.br

Gyntec
gyntec.com.br

Hub Conexa
hubconexa.com
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Eduardo Bitu 
CEO @ Hub Conexa

O Conexa é um Hub de Inovação focado no Agronegócio 
que utiliza  estratégia de Inovação Aberta, tendo como 
propósito Conectar a Transformação do Campo e com isso 
poder potencializar a agenda de inovação através de outros 
agentes do mercado como empreendedores, investidores, 
clientes, governo e academia.

Saiba mais em hubconexa.com

FO
TO

: D
IVU

LG
AÇ

ÃO
/R

EP
RO

DU
ÇÃ

O

Como você vê o desenvolvimento da região  
em comparação com o restante do país?
É notável que as iniciativas individualizadas ou em 
grupos dos atores que compõem o ecossistema de 
inovação goiano tem se intensificado nos últimos 
anos, mas ainda existe um desafio de fazer com que 
essas ações tragam efetividade na produção de re-
sultados consistentes em relação à inovação. Penso 
que ainda existe um bom caminho para que pos-
samos avançar em indicadores relacionados à ino-
vação em relação a outros ecossistemas regionais, 
mas é preciso reconhecer que essa estrada está 
sendo construída e que existe muita gente e enti-
dades motivadas para isso. Entendo também para 
que se possa acelerar ações e, principalmente, dar 
densidade de conteúdo e ações é necessário que 
tenhamos um relacionamento mais intenso com 
outros atores e ecossistemas fora do nosso estado. 

O governo tem dado suporte aos 
empreendedores no estado?
Além da execução de atividades padrões que já 
eram realizadas, é percebida recentemente uma 
agenda mais objetiva em relação ao suporte à ino-
vação vinda de governos e entidades públicas re-
lacionadas. Mesmo sendo recente, a presença de 
profissionais e lideranças ligadas à inovação que 
vem do mercado ou mesmo da academia para as-
sumirem agendas e postos no governo, tem trazi-
do uma percepção de proximidade com as causas 

e desafios dos agentes inovadores. Somos sabe-
dores que existem variáveis e interesses que de-
saceleram esse processo, mas é notável a inten-
sificação de agendas e iniciativas para que esse 
apoio se represente em variáveis facilitadoras ao 
empreendedorismo.

Quais são as perspectivas futuras para  
o ecossistema de inovação goiano?
Considerando a convergência de motivações e ini-
ciativas em curso, vejo de forma otimista as pers-
pectivas do ecossistema inovação goiano. Aqui 
precisa ser destacada a criação de novos hubs, 
programas de incentivo ao empreendedorismo e 
inovação nas instituições de ensino, programas de 
fomento à criação de startups através de entida-
des e órgãos do governo nos mais diversos âmbitos, 
assim como movimentos aproximação entre esses 
atores. Como exemplo dessa disposição e aproxi-
mação, o Hub Conexa em projetos em curso, cujo 
ponto de partida foram protocolos de intenção que 
assinamos com a Secretaria de Agricultura do Es-
tado e com a UFG. Há de se destacar em especial 
o movimento StartupGo que conecta e traz dina-
mismo a um grande número de empreendedores, 
assim como a criação da Aliança por inovação em 
Goiás, lançada em agosto e que envolve mais de 
40 agentes do estado. Dentro desse contexto, um 
dos maiores desafios é a criação de novos atores 
como forma de potencializar

VISÃO DE QUEM ENTENDE
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PARQUES TECNOLÓGICOS
Gyntec Parque Tecnológico
Uma comunidade local parte de uma comunidade 
global. Um lugar para trabalhar, reunir e encontrar 
empreendedores. Um ambiente inovador para 
criar, pensar, trocar ideias, fazer planos, montar 
sua startup e fazer negócios.
gyntec.com.br

Jataitec
Neste espaço estão previstos a construção de 
três Centros de Desenvolvimento e Inovação que 
deverão atender atividades de agronegócios, 
ciências da saúde, tecnologias ambientais e 
tecnologia da informação.
inovacao.ufg.br/p/17191-parque-tecnologico-
jataitec

Parque Tecnológico Samambaia
Está localizado na região norte de Goiânia, 
destina-se a abrigar e apoiar Empresas de Base 
Tecnológica,além de laboratórios e centros 
de P&D de empresas de todos os portes e 
segmentos.
inovacao.ufg.br/p/16337-parque-tecnologico-
samambaia

Parque Tecnológico Ulbratech

Situado nas dependências do Instituto Luterano de 
Ensino Superior de ltumbiara (GO), o parque atende 
principalmente empresas agroindustriais com foco 
em energias renováveis e produção de grãos e 
biomassas.
ulbratech.com.br/br/unidade.php?codigo=4

PCTec-UnB

É um ambiente de inovação dedicado 
à interação entre empresas, governo e a 
universidade, estabelecendo parcerias 
com instituições públicas e privadas 
com foco em PD&I
pctec.unb.br

Parque Técnológico  
de Brasília

BioTIC foi criado para 
oferecer um ecossistema 

de cooperação e 
geração de negócios 

entre empreendedores, 
empresas, universidades 

e centros de pesquisa
bioticsa.com.br
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Trabalham no desenvolvimento 
da ideia já projetada, 

escalonando-a ao atribuir valor  
e investimentos.

ACELERADORAS

27

5

2

startups

startups

startups

2

3

1
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Entram com aporte financeiro 
em startups já validadas, 

otencializando seu crescimento 
no mercado. 

INVESTIDORES

16

9

9

7

startups

startups

startups

startups

6 startups

2

2

3

4

1
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Cidinaldo Boschin 
Partner Director  
@ Sirius Venture Capital

A Sirius é uma empresa de investimentos em Startups 
que estejam no Early Stage com três veículos de 
investimentos:

ACE Centro-Oeste Aceleradora de Startups S/A

Midwest Early Stage Venture Capital S/A

Sirius Global Enterprise Ltd. 

O mercado de Startups no Estado de Goiás vem cres-
cendo muito ao longo dos últimos 3 anos, acompa-
nhando o crescimento do mercado brasileiro. Em 3 
anos a Sirius Venture Capital já investiu em 4 Startups 
originadas no Estado de Goiás e no início de Novem-
bro/2019 aprovamos o investimento em mais 1 Star-
tup de Goiás, completaremos então 5 investimentos 
no Estado de Goiás. Estamos analisando também o in-
vestimento em mais 2 Startups de Goiás, que poderão 
se concretizar nos próximos 2 meses.

O pilar para o incremento da quantidade e da qua-
lidade de Startups é a educação. Apenas com mão 
de obra qualificada é que são criadas Startups de 
excelência e com potencial para receberem inves-
timentos. Precisamos então que as Universidades 
tanto públicas quanto privadas, invistam mais na 
melhoria do sistema educacional. Atualmente te-
mos carência de mão de obra qualificada em Goiás. 
As Startups do Estado de Goiás que estão se des-
tacando no cenário nacional precisam muitas ve-
zes buscar mão-de-obra de outros Estados do Bra-
sil, pois não encontram em Goiás. 

Precisamos que cresça no Estado de Goiás a dispo-
nibilidade de profissionais qualificados em engenharia 
(de todos os tipos), matemática e tecnologia da infor-
mação, além das áreas relacionadas a ciências da vida. 

Não existe carência de recursos para investimen-
to em Startups. A maior parte do investimento em 
Startups no Brasil e no mundo é privada.

O foco do Estado de Goiás para vir a se destacar mais 
no cenário nacional, deve ser investir em educação, 
como foi e é feito em Santa Catarina nos últimos 30 
anos. Educação é um projeto de longo prazo.

Do ponto de vista de núcleos/hubs que ajudem 
no nascedouro de Startups no Estado de Goiás, se 
destacam o Hub Gyntec, Hub Conexa, assim como o 
Founder Institute. Todas estas iniciativas são priva-
das. São importantes agentes do ecossistema que 
atuam na fase de ideação/MVP e que alimentam/
geram Deals para o funil da Sirius Venture Capital.

Também temos um papel muito ativo do Sebrae 
em Goiás para o desenvolvimento do ecossistema 
de Startups.

O Governo do Estado de Goiás e a Prefeitura de 
Goiânia possuem iniciativas ainda tímidas para o 
desenvolvimento do ecossistema de Startups, mas 
estamos observando surgirem algumas pessoas 
dentro destes entes governamentais que possuem 
intenção de mudar este cenário. 

EDUCAÇÃO, MOTOR DO CRESCIMENTO  
DO ECOSSISTEMA DE STARTUPS

ECOSSISTEMA - GOIÁS + DF TECH
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Um programa de pontos, integrado 
a uma solução de automação de 
relacionamento e pós-venda que se 
acopla a qualquer tipo de negócio, 
principalmente de pequeno e médio 
porte. Uma ferramenta de marketing 
de relacionamento, growth hacking 
para o balcão da loja física.

Saiba mais em stayapp.com.br

Quais são os principais benefícios que a StayApp entrega aos 
seus clientes? 

Anderson Pádua*: Transformamos o próprio PDV em uma usina ven-
das, fidelização e indicações. Existiam 3 grandes problemas que preju-
dicavam o sucesso do pequeno e médio empreendedor no que diz res-
peito a programas de fidelidade. 1. Custo - soluções caras e complexas. 
2. Segurança - clientes e até mesmo colaboradores mal intencionados. 
3. Engajamento - volume de resgates insignificante. Ao resolver esses 
problemas dos programas de pontos “tradicionais” criamos a mais po-
derosa, simples e efetiva solução de performance para o comércio de 
pequeno e médio porte.

Como foi empreender em Goiânia, como a região influenciou  
essa trajetória? 

Anderson Pádua*:Sempre empreendi. Há 6 anos, fundei a primeira 
agencia de inbounding e performance da cidade. Mas o ecossistema 
de inovação ainda está se desenvolvendo, e a cidade conta com ex-
celentes empreendedores e projetos. Mas ainda falta um grande case, 
uma companhia verdadeiramente gigantesca para inspirar os que ainda 
estão inseguros e ariscos ao tema “startup”. Talvez o maior desafio tenha 
sido lidar com a ponte aérea SP - GYN. A cidade é excelente, com muita 
gente brilhante e dedicada a fazer com que as coisas aconteçam.

* Adonis Batista é CEO da StayApp
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LINHA DO TEMPO
JAN

2018

MAR
2018

JUN
2018

NOV
2018

OUT
201

Lançamento do produto. 

Lançamento de novos 
dashboards

Captação da primeira 
rodada Anjo

Entrada no Cubo Itaú

Marca de 600 
mil usuários
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A NectarCRM é uma plataforma focada 
para as empresas escalarem suas 
vendas, proporcionando os recursos 
necessários para a construção 
de relacionamentos de valor. Aliar 
processos, pessoas e tecnologia é a 
nossa grande missão como empresa.

Saiba mais em nectarcrm.com.br

Qual o diferencial da Nectar diante de tantas  
plataformas de CRM? 

Eduardo Moura*: Quando o NectarCRM veio ao mercado, já existiam ou-
tras plataformas de CRM que basicamente se encaixavam nos seguintes ce-
nários: 1. Priorização do trabalho operacional de vendas; 2. Alta complexida-
de de uso e foco no gestor Mediante a isso, a proposta da Nectar foi entregar 
tudo que os gestores comerciais precisam em termos de métricas robustas, 
indicadores e análises gerenciais automatizadas sem prejudicar quem está 
à frente do processo gerando as informações necessárias para as compila-
ções de dados, que é justamente o vendedor. Portanto, a conexão entre ges-
tores e vendedores durante o processo de relacionamento com cada cliente 
são pautados em inteligência de negócio e intuitividade no uso. Essas ca-
racterísticas levam o NectarCRM a se destacar frente a outras ferramentas. 

É possível ver um aquecimento no desenvolvimento das startups 
à sua volta? Que direção o mercado parece estar seguindo? 

Eduardo Moura*: Nos últimos anos, o ecossistema de startups no Brasil 
teve um crescimento exponencial, muito por conta de exemplos de suces-
so no mercado, como iFood, Loggi e Rock Content comprovando que sim, é 
possível ter uma boa ideia, escalar com velocidade e começar sem grandes in-
vestimentos, sempre aliando problemas da sociedade e desenhando soluções 
tencológicas. A aparição de novas tecnologias e startups brasileiras que real-
mente resolvem problemas da sociedade, está atraindo olhos de muitos inves-
tidores de outros países. A tendência é que isso gere um aquecimento cada 
vez maior no mercado de startups, agora com maiores rubricas para suportar 
um crescimento acelerado de boas ideias e sermos competitivos a nível global.

* Eduardo Moura é CMO da Néctar
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2016

2017

2018

2019

Edital de inovação FAPEG 
- Recebimento de R$ 
309.000,00 

Desenvolvimento de 
produto 

Conquista de clientes 
chave para direcionamento 
do produto para o nicho de 
vendas 

Captação de investimento 
anjo no valor de R$ 
438.000,00

Ano focado em vendas, 
com faturamento triplicado 
ao final do período;

Aporte de R$ 12 milhões 
para aplicação em produto, 
marketing e vendas. 
Convergente a isso a 
inauguração de um Hub físico 
de tecnologia, o Hub Cerrado



O cenário de inovação na região se mostra bastante pro-
missor. Percebemos significativas movimentações de di-
ferentes setores direcionando esforços para desenvolver 
um ecossistema favorável para criação de novos mode-
los de negócio apoiados por tecnologias. Neste sentido, 
são bastante bem vindas iniciativas privadas (individua-
lizadas ou em grupo), do governo e de instituições de 
educação entre outros. Estamos vendo cada vez mais 
surgirem novos HUBs de inovação, aceleradoras e incu-
badoras e uma agenda bastante consistente de eventos 
relevantes que vêm impulsionando o desenvolvimento 
da cultura de empreendedorismo e inovação, mostrando 
que o estado está no caminho correto para se tornar um 
grande pólo neste segmento. 

Aliado a este cenário, Goiás já conta com um excelente 
parque educacional em todos os estágios da educação, 
incluindo ótimas universidades. Não é por acaso que 
Goiás é conhecido como formador e exportador de pro-
fissionais muito bem preparados para diferentes áreas 
do país. Falando especificamente sobre este estudo e o 
que foi mapeado no cenário goiano, era de se esperar 
número maior de startups voltadas para ao agronegó-
cio, uma vez que o estado é um grande polo neste setor. 
Mas, no meu ponto de vista, o mais interessante deste 
estudo foi mostrar a diversidade de segmentos e seto-
res que os empreendedores goianos estão direcionando 
seus esforços. Esta pluralidade, refletida principalmente 

nas áreas de saúde, educação, finanças, propaganda e 
marketing, jurídico, real state, entretenimento, biologia, 
construção civil, entre outras, mostra o real potencial do 
estado vir a ser destaque neste cenário de transforma-
ção digital num futuro muito próximo.

O Distrito Federal, uma das regiões mais ricas do país, 
desponta na criação de Edtechs. Já são 23 empresas do 
setor, que apesar de pequenas, demonstram a capaci-
dade do estado. Em segundo lugar estão as Healthtechs 
e Fintechs empatadas, com soluções abrangentes vi-
sando diversos mercados. Assim, o poder público parece 
não tem influenciado o campo de atuação das empre-
sas e a região está desenvolvendo um ecossistema que, 
apesar de jovem,parece liderar o centro oeste brasileiro

Impulsionadas pelas características regionais (cultura, 
economia e educação) estes novos  modelos de negó-
cio chegaram para endereçar soluções para problemas 
reais e relevantes, colocando a tecnologia como ferra-
menta principal para transformação da sociedade em 
seus diferentes âmbitos. Apesar de atualmente vermos 
uma grande concentração destas iniciativas alocadas na 
capital goiana, sem dúvida veremos estes ecossistemas 
se espalharem por diferentes regiões do estado que são 
importantes pólos econômicos. 

A tranformação digital já é realidade no Cerrado.

CONCLUSÃO

Gustavo 
Mesquita 

Venture Builder @ Distrito
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