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Apresentação do Ecossistema de Startups da 

FIESP



O Comitê Acelera FIESP - CAF tem por missão desenvolver e alavancar o empreendedorismo inovador,

fomentando o investimento e implementando ações que gerem soluções e ferramentas inovadoras às empresas.

O CAF surgiu em razão da importância dos temas inovação, investimento, startup e tecnologia; e da grande procura

pelos eventos “Concurso Acelera Startup” e “Hackathon”.

Sobre o Comitê Acelera FIESP - CAF

“Concurso Acelera Startup”

Trata-se do maior evento de investimento-anjo da América Latina, e visa aproximar investidores de

empreendedores inovadores. Os participantes, submetidos ao processo de seleção pela Comissão Organizadora,

contam com 02 dias de evento: palestras, mentorias e avaliações classificatórias. Os melhores avaliados (finalistas)

têm a oportunidade de apresentar seus projetos / suas empresas à banca de investidores, no modelo de “elevator

pitch”.

“Hackathon”

É uma maratona de programação de 03 (três) dias, que visa a criação de soluções tecnológicas (aplicativos web /

mobile) para os desafios existentes no mercado / na sociedade. O desenvolvimento é feito por meio de equipes

multidisciplinares, compostas por programadores, designers, comunicadores e empreendedores - que participam de

palestras, mentorias e avaliações classificatórias. Os vencedores já estão automaticamente classificados para o

“Concurso Acelera Startup”.



Edição Especial – “Concurso Super Acelera Fellowship”: 23/05/2017, 31/05/2017 e 

01/06/2017 



Grupo de trabalho do CAF que visa aumentar a qualidade e o montante de investimentos (anjo/seed, venture

capital) no País, promovendo, com isso, a produtividade e a competitividade de empresas brasileiras, por meio da

inovação. Participam investidores-anjo, representantes de fundos de investimento e de empresas.

“FIESP Investidores”

Programas de “Mentoria Contínua” e de “Primeira Venda”

Após o “Concurso Acelera Startup” e o “Hackathon”, os vencedores e finalistas recebem mentorias de Diretores do

CAF e de mentores, as quais são focadas nas necessidades que têm para desenvolverem seus projetos / suas

empresas (Modelagem do Negócio, Marketing, Propriedade Intelectual, Valuation, etc); bem como têm contatos

com potenciais clientes, como incentivo à primeira venda.

Programa “Continue Acelerando – Etapas Concurso Acelera Startup e Hackathon”
Em parceria com o SEBRAE-SP, após o “Concurso Acelera Startup” e “Hackathon”, os participantes são convidados

a participarem de várias oficinas de capacitação para aprimoramento de seus projetos / suas empresas,

respeitando a fase de desenvolvimento em que se encontram (pré-operacional ou operacional). As oficinas são

destinadas a todos os participantes e suas equipes, independentemente de serem (ou não) vencedores dos

eventos.



O CAF é avaliador externo no INOVA SENAI, podendo ainda escolher o projeto mais empreendedor dentre

todos os avaliados (que receberá premiação especial e será reconhecido no “Concurso Acelera Startup”). O INOVA

SENAI incentiva o desenvolvimento de produtos e de processos tecnológicos por seus alunos, docentes e

funcionários. Os projetos melhores avaliados participam automaticamente do “Concurso Acelera Startup”.

Parceria com o SENAI-SP: “INOVA SENAI”

Parceria com o SESI-SP: “Concurso Acelera Jovens em Ação”

Essa iniciativa é destinada aos alunos do Ensino Médio matriculados no SESI-SP. Os alunos (divididos em

equipes) devem elaborar um projeto com foco nas áreas de desenvolvimento do produto e evento esportivo. A

parceria busca fomentar, entre o público juvenil, o empreendedorismo, o protagonismo e a interação de

competências.



• Compartilhar conhecimentos, experiências, melhores práticas e oportunidades de negócio com
empreendedores e investidores públicos e privados;

• Difundir os conceitos de gestão inovadora, investimento e inovação aos empreendedores e acadêmicos;

• Aproximar e apoiar a formação de redes de relacionamento, conectando universidades, faculdades,
incubadoras, aceleradoras, centros de P&D, agências de inovação, investidores, Governo e outros atores do
ecossistema;

• Atuar na aceleração de projetos e empresas nascentes (startups) inovadoras, catalisando, favorecendo,
aproximando interesses e oportunidades, e transformando boas ideias em negócios de sucesso;

• Propor e discutir políticas públicas de fomento à inovação e de auxílio às empresas nascentes (startups) e aos
investidores privados;

• Coletar, consolidar e analisar dados de empresas nascentes (startups) e investimentos públicos e privados em
inovação, direcionando, assim, as ações favoráveis para o crescimento desse mercado no País;

• Integração com SESI, SENAI, SEBRAE, Startup Brasil – MCTI, Apex-Brasil e outros representantes dos
Poderes Executivo e Legislativo, instituições / organismos.

Outras Ações



EM NÚMEROS: 16 Edições, + de 22.200 startups avaliadas (de todo Brasil), + de 2.400 selecionadas, + de 500

mentores, + de 300 investidores (administram juntos cerca de R$ 500 bilhões) e + de R$ 20 milhões em investimento.

Sobre o “Concurso Acelera Startup”



2011

1ª Edição

90 Avaliados

10 Selecionados

Edições Anteriores – “Concurso Acelera Startup”

Novembro de 2015
7ª Edição - Etapa Capital

4.980 Avaliados
322 Selecionados

Categorias: Geral, Agronegócio, 
Educação, Saúde e Bem-Estar

Etapa Capital - 14º 
Concurso Acelera Startup

07 e 08 de Novembro de 
2016 

5.715 Avaliados
338 Selecionados

12 Finalistas



Destaques na Imprensa – “Concurso Acelera Startup”



EM NÚMEROS: 7 Edições, + de 2.883 inscrições (de todo o Brasil), + de 900 participantes e + 18 equipes vencedoras

(Categorias: Economia Compartilhada, Educação, Indústrias Automobilística e Eletroeletrônica, Saúde, Segurança,

Social, Mashups, Equipamentos Urbanos, Wearables, etc).

Sobre o “Hackathon”



Setembro de 2013

1ª Edição

100 Inscrições

60 Selecionados

Tema: Auxílio ao Empreendedor

Edições Anteriores – “Hackathon”

Agosto de 2015

4ª Edição

750 Inscrições

250 Selecionados

Tema: Economia Compartilhada

Agosto de 2017

6ª Edição – Desafio ADPF 

263 Inscrições

180 Selecionados

Tema: Combate à Corrupção e à 

Pornografia Infantil 



Destaques na Imprensa – “Hackathon”



Contatos

Manoel Gonçalves Neto
Coordenador do Comitê Acelera FIESP - CAF

+55 11 3549-4519
manoel.neto@fiesp.com.br

Sylvio Araujo Gomide
Diretor-Titular do Comitê Acelera FIESP - CAF

+55 11 3549-4519
sylvio.gomide@fiesp.com.br

Leonardo Alonso Roriz
Diretor do Comitê Acelera FIESP - CAF
+55 11 3549-4519
leonardo@mindfi.com.br
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