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Ecossistemas Mundiais de Startups

Jornada Empreendedora - “End to End Strategy”

Espaço Físico do Projeto em São Paulo

Microsoft provides co-working office space in São Paulo

Espaço das Startups dentro do MTC em São Paulo

INSTITUTO
INNOVACTION
Overview do Programa

Algumas Startups do Portfolio do Instituto InnovAction
A eFitFashion cria soluções tecnológicas voltadas para o mundo da
moda com enfoque no mercado de roupas sob medida

EVO é um aplicativo de mobilidade urbana para deficientes visuais

Lacuna de investimento de risco existente no Brasil
A falta de investimento de capital présérie ”A”, valores entre USD 150K e
USD 1M é um problema mundial:
Forbes, Oct 2014:
• The gap between start-up and higher-level
funding differs depending on who you speak to.
Ian Haet, founder of Start-up Stock Exchange
(SSX), puts it at $100,000 to $3 million.

San Francisco Conference, Dec 2014
(about the Seed Gap):
• Although startup founders have more seed-stage
financing options than ever before, venture
capital firms now choose to write big checks
much later in a company's life cycle, creating a
post-seed gap that can be especially
challenging terrain for startups.

Pre-seed investing ($150K to $1M) has been identified as an opportunity globally

Overview: Fundo BR Startups
Investidores Atuais

Gestor do Fundo

Debêntures / Mútuo
Conversível

Investidor âncora: Agtech

Startup

Investimentos entre R$ 400 mil e
R$ 2 milhões / startup

Investidor âncora: Fintech

Investidor âncora: Insurtech

Startup

Áreas de Interesse:

Algumas Startups no nosso Portfólio:

Sugestão de Aperfeiçoamento da Lei do Bem
No dia, 12/05/17, na última reunião do comitê de líderes da MEI, o Sr. Jorge Mário Campagnolo (Secretário Substituto de Inovação do
MCTIC) compartilhou com o grupo alguns pontos de aperfeiçoamento da Lei do Bem.
Um deles nos chamou a atenção, pois a sugestão do MCTIC é que eles permitam que até 10% dos dispêndios de P&D das empresas sejam
realizados por meio de Fundo de Investimento em Participações (FIPs).
Porém, na nossa avaliação, as empresas terão muita dificuldade de aplicar estes recursos financeiros em FIPs se eles forem
limitados a apenas 10% do investimento em P&D. Por favor, vejam abaixo um exemplo:
• Se uma empresa quiser realizar um investimento de R$ 5 milhões em um FIP (valor relativamente pequeno para vários Fundos em
atuação no País), a empresa precisará ter alocado R$ 50 milhões em P&D, valor este que é muito expressivo e que muitas empresas
no Brasil não tem como verba anual de P&D para os seus departamentos.

Por esta razão, nós gostaríamos de solicitar a ajuda da MEI para levarmos esse pedido de ajuste neste item da Lei do Bem, de modo a
aumentarmos este valor para pelo menos 50% dos investimentos destinados à P&D.
Pois, desta forma, nós acreditamos que teremos alguma chance de conseguir utilizar este benefício aqui no Brasil, possibilitando assim, o
fomento aos processos de inovação externos, os quais são gerados diretamente pelas empresas inovadoras (startups).

Para mais
informações, por
favor, entre em
contato com:
Franklin Luzes,
COO
Microsoft Participações
fmluzes@microsoft.com

Link Público na Internet para Submissão de Projetos:
https://gust.com/programs/selecao-continua-de-startups

