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InovAtiva Brasil: Maior programa de aceleração de 
startups da América Latina

Capacitação

Por meio de cursos online, mentorias

coletivas e webinars com especialistas

e também oficinas presenciais sobre

temas críticos para o sucesso das

startups

Mais de 2000 startups de todo 
o País já foram capacitadas

Mentoria

Com executivos da iniciativa privada e 

empreendedores de sucesso compar-

tilhando experiências e network

Base com mais de 
500 mentores

Mais de 930 startups já se 
apresentaram a investidores.

Ações de conexão 

Com investidores-anjo, grupos de in-

vestimento, grandes empresas buscan-do

startups para desenvolverem inova-ção

aberta e programas governamentais



Resultados

+ 10.000
projetos submetidos

+ 2.000
startups receberam 

mentoria e capacitação
926
startups 

aceleradas + 500
Mentores voluntários

+ 12.000
Horas de mentoria



Mentores InovAtiva

Com o objetivo de ofertar os melhores mentores para as startups do Programa, o InovAtiva conta com 
mais de 500 profissionais que atuam voluntariamente para compartilhar suas experiências e network.

Rodrigo Canepa Barbosa
Sales Director at TOTVS Private

Danilo Camacho

Innovation Manager

Elton da Silva

IT LATAM Flexible Solutions 

& Applications Head 

Cristiano Fonseca

Gerente de Marketing B2B



Investidores

Ao longo dos 6 anos de execução do Programa, o trabalho desenvolvido pelo InovAtiva conta com o 
interesse e reconhecimento de diversos grupos de investidores.

“O InovAtiva é um importante complemento para o ecossistema 

brasileiro, que já tem as aceleradoras privadas e investidores anjo. 

Esse é o papel que o Governo Federal tem de fazer, de incentivo e 

fomento a esses empreendedores iniciantes para que possam 

crescer e gerar emprego e renda.”

João Kepler, 

Sócio da Bossa Nova 

Investimentos

https://www.youtube.com/watch?v=CZKelS0qMLs

“As startups que chegam para nós, investidores, através do 

InovAtiva estão muito bem preparadas e capacitadas para fazer 

um pitch profissional. O InovAtiva é um excelente exemplo de 

política pública nos melhores níveis internacionais, tem a 

qualidade que a gente desejaria que o resto do governo brasileiro 

tivesse em todas as outras áreas.

Claude Ricci, investidor-anjo 

da Harvard Angels Brasil e 

Anjos do Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=CZKelS0qMLs


Startups aceleradas pelo InovAtiva

Ranking de 2019 das 100 melhores startups que 

interagem com grandes empresas. 27 passaram 

pelo InovAtiva; e 4 das 10 primeiras.

Ranking de 2019 das 100 startups brasileiras mais 

promissoras: 27 passaram pelo InovAtiva.

Aporte financeiro da FINEP:  47% das startups 

selecionadas em 2018 passaram pelo InovAtiva.

Programa da ABDI de 2019: 35% das startups que 

passaram pelo InovAtiva.

Prêmios do InovAtiva Brasil

2015, Prêmio de Inovação 

na Gestão Pública

2016, Startup Awards:

Melhor Aceleradora

2017, Benchmark de inovação no 

setor público

2019, Top Ecosystem (Conexão

Startups e grandes empresas)

InovAtiva Brasil: Reconhecimentos por instituições 
nacionais e internacionais

6

Startup Vencedora: Pickcells (Recife) InovAtiva

de 2017.

30% das startups-destaque da categoria 

aceleração passaram pelo InovAtiva.



Venha se juntar à maior 
rede de mentores de 
startups do Brasil!

http://www.inovativabrasil.com.br/mentoria/

http://www.inovativabrasil.com.br/mentoria/




Programa de apoio à inserção de

startups brasileiras nos mais

promissores ecossistemas de

inovação do mundo por meio de

capacitação em

internacionalização, conexão a

ambientes, parceiros, investidores

estrangeiros e geração de

oportunidades de negócios.

Destinos de 2019:



Articulação dos Programas Federais de Startups
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