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PALAVRA DO DIRETOR

A agenda otimista para o futuro do Paraná está, certamente, nos seus 
ecossistemas de inovação. E isso não acontece por acaso.  

É nos ecossistemas de inovação que são criadas e desenvolvidas as 
oportunidades de oferta de produtos e serviços diferenciados, gerando 
valor mesmo diante das crises. Ou principalmente diante das crises. 

Os ecossistemas de inovação são formados por startups, micro, 
pequenas, médias e grandes empresas, mas também por integrantes 
de outras seis vertentes essenciais: os ambientes de inovação (como 
incubadoras, aceleradoras e parques tecnológicos), os programas e 
ações ofertados, as universidades e institutos de ciência e tecnologia, os 
fundos de investimento, as políticas públicas e as governanças.

O objetivo de todos os atores e lideranças que fazem parte de cada 
uma dessas vertentes é o mesmo: gerar mais valor e prosperidade 
econômica para o estado.  Isso inclui a criação de mais e melhores 
startups e a aceleração das micro e pequenas empresas inovadoras já 
existentes. Também abrange a atração de novos ativos tecnológicos, 
empresas inovadoras e talentos, além da geração de novos empregos, 
com maior valor agregado.

O objetivo de todos os atores e 
lideranças que fazem parte de cada  

uma dessas vertentes é o mesmo: 
gerar mais valor e prosperidade 

econômica para o estado

O Paraná conta hoje com seis ecossistemas de inovação emergentes 
e vibrantes, em todas as regiões do estado: Curitiba e Região 
Metropolitana, Londrina, Maringá, além das regiões Oeste, Sudoeste e 
Centro. Por fim, um sétimo ecossistema está sendo criado no Litoral do 
Paraná. 

É possível observar que esses ecossistemas estão em pleno 
crescimento. Fato evidenciado pelo aumento de 402 startups 
no Mapeamento das Startups Paranaenses de 2020/2021, em 
comparação com o estudo do ano anterior, mesmo em um ano 
desafiador como 2020. No total, identificamos 1434 startups  em todo o 
estado.

Esse crescimento também é evidenciado pelo aquecimento percebido 
em 45 setores e verticais de negócios nas diferentes regiões do estado. 
Setores e verticais que trazem dinamismo para a inovação paranaense 
e têm potencial de gerar impacto positivo em todas as cadeias 
produtivas do estado.
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Por fim, esse bom momento é evidenciado, ainda, pelo reconhecimento 
de Curitiba como um dos 100 ecossistemas emergentes do mundo. 
Trata-se do quinto em toda a América Latina, e o único que não fica 
em uma capital nacional, segundo o Global Startup Genome Report 
2020. O estudo, realizado pela Startup Genome, compara o nível de 
maturidade dos ecossistemas do mundo todo e é reconhecido por 
instituições internacionais como o Fórum Econômico Mundial.

Mesmo em um ano desafiador como 
2020, os ecossistemas de inovação 

paranaenses cresceram: são 402 startups 
a mais que no ano anterior.

Assim, é com muito entusiasmo que recebemos os resultados do 
Mapeamento das Startups Paranaenses 2020 e divulgamos esse 
estudo para o mercado. Esperamos que os dados e análises publicados 
aqui possam dar a você um panorama completo dos ecossistemas de 
inovação do Paraná e ainda, que possam apoiar o desenvolvimento e 
crescimento contínuo das nossas startups. . 

Obrigado pelo seu interesse e boa leitura!
Julio Agostini,

Diretor de Operações do Sebrae/PR
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O foco desse estudo é mapear as startups 

do Paraná, mas talvez você também queira 

dar uma olhada nesses dados sobre o 

cenário nacional — até para saber como o 

estado está no mapa, né? Os números são 

do StartupBase, da ABStartups1.

SPOILER:  neste estudo, contabilizamos

1434 startups no Paraná!2

1 Os dados foram coletados na ferramenta StartupBase, que reúne as estatísticas 
da Associação Brasileira de Startups, com atualização em tempo real. Os dados dessa 
página são referentes a 12 de novembro de 2020, portanto.

2 O StartupBase reúne dados de empresas que, voluntariamente, preenchem o 
cadastro da Associação Brasileira de Startups e incluem informações como seu estado 
de origem. Já no Mapeamento das Startups, o Sebrae/PR procura ativamente todas 
as startups do estado, pelo contato direto de nossos colaboradores ou com o apoio de 
parceiros nos ecossistemas regionais. Por isso, é compreensível que existam diferenças 
entre os números.
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QUEM É O PARANÁ
NO MAPA?

Agronegócio, indústria, serviços… Tem tudo isso 
na economia do Paraná. E no nosso ecossistema 

de startups também!

Um gigante no sul do Brasil
O Paraná tem quase 200 mil m2 de área, sendo apenas um pouco menor que o país inteiro 
da Romênia. Além disso, com seus 11,5 milhões de habitantes (IBGE/2020 1), tem a quinta 
maior população do Brasil. 

3,7 milhões de todos esses paranaenses — de nascimento ou de coração — vivem na 
Região Metropolitana de Curitiba, a capital. Isso significa que tem muita gente vivendo 
e produzindo por todo o interior do estado. São 399 municípios, no total, e todos eles 
contribuem para a economia do estado. 

Além da estrutura de comércio, serviços e administração pública que se espera de uma 
capital, a região metropolitana de Curitiba se destaca pela indústria de transformação, com 
grandes fábricas de bens duráveis. Mas também há polos industriais importantes em 
cidades como Londrina, Ponta Grossa e Cascavel. De roupas a carros: nós fabricamos de 
tudo no Paraná. 

A terra roxa, que cobre 40% da nossa área, faz do Paraná um campo muito fértil para o 
agronegócio: boa parte de todos os grãos produzidos no Brasil saem daqui, assim como 

Paraná Facts

População: 11,5 milhões (IBGE/2020)

PIB: 438 bilhões de reais (Ipardes/2018)

Área: 199,3 mil km2
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as carnes. Com isso, a indústria alimentícia também é uma das mais importantes para a 
economia do estado.

Toda essa produção ganha o mundo por meio do Porto de Paranaguá, um dos maiores 
do país: o Paraná é responsável por 8,35% das exportações brasileiras. E no outro canto 
do estado, na fronteira com o Paraguai, encontramos mais um destaque da economia 
paranaense: a geração de energia e o turismo. Afinal, Foz do Iguaçu é sede da segunda 
maior hidrelétrica de todo o mundo e abriga as belíssimas Cataratas do Iguaçu. 

É com essa diversidade de atividades que o Paraná consegue ser, além da quinta maior 
população, a quinta maior economia do Brasil: seu Produto Interno Bruto foi de 438 
bilhões de reais em 2018, o que corresponde a mais de 6% de toda a riqueza do país.

O mundo inteiro está aqui!
Quem não é do Paraná talvez se surpreenda em conhecer nossa 
diversa história de colonização: além dos alemães, portugueses e 
italianos, presentes em todo o sul do país, o Paraná também tem 
fortes marcas da imigração polonesa, holandesa, eslava, árabe e 
asiática. Só para citar alguns países… 

As maiores cidades do Estado (IBGE/2020)
Curitiba: 1.948.626           Londrina: 575.377
Maringá: 430.157              Ponta Grossa: 355.336 
Cascavel: 332.333

Educação de primeiro 
mundo
Uma curiosidade, que até alguns paranaenses desconhecem, é que a 
primeira universidade do Brasil surgiu aqui! É a Universidade Federal do 
Paraná, fundada em 1912. O prédio histórico, na Praça Santos Andrade, 
ainda abriga o curso de Direito e é um dos mais belos pontos turísticos 
da capital, Curitiba. 

Além disso, nossa educação também conta com a Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), o Instituto Federal do Paraná 
(IFPR), mais sete universidades estaduais em todas as regiões do estado 
— além de dezenas de instituições particulares, tanto no ensino técnico, 
como no superior. Muitas delas estão entre as melhores do país. 
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SOBRE O 
SEBRAE/PR

“Promovemos conexões para desenvolver 
negócios que impactam a sociedade e a vida 

do empreendedor paranaense”.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas/Sebrae é um serviço social 
autônomo, sem fins lucrativos e administrado pela iniciativa privada — embora colabore 
com o poder público. Com presença em todas as 27 unidades da federação, o Sebrae 
chegou ao Paraná ainda na década de 70. 

Ao longo de quase meio século, o Sebrae/PR firmou sua posição como um dos principais 
parceiros de quem é ou deseja ser empreendedor no estado. Mas ter tradição é diferente 
de ser uma instituição tradicional, parada no tempo… 

Por isso, o Sebrae/PR está sempre buscando novas formas de contribuir para o 
desenvolvimento das empresas do Paraná: divulgar conhecimento, prestar consultorias, 
fazer cursos e eventos por todo o estado, criar pontes entre diversas instituições para criar 
um ambiente de negócios mais produtivo para todos… 

Nossa atuação, no dia a dia, está sempre mudando. Mas uma coisa não mudou nesses 
quase cinquenta anos e nem vai mudar nos próximos cinquenta: a gente está sempre ao 
lado dos empreendedores paranaenses.

Presença em todo o Paraná — 
mesmo!

Da capital até o menor município do estado — Jardim Olinda, com pouco mais 
de 1300 habitantes —, o Sebrae/PR atende empreendedores de todos os cantos 
do Paraná. Além dos canais digitais, a gente também tem mais de 230 pontos de 
atendimento físicos. Eles são divididos em seis regionais,como veremos ao longo 
deste estudo.

Falando em canais digitais...
Você já segue a gente nas redes sociais? Tem dicas sobre empreendedorismo, 
posts para lhe inspirar, todas as novidades sobre nossas ações e muitos outros 
conteúdos interessantes.

comunidadesebrae empreendedoresinovadores 

www.sebraepr.com.br

https://comunidadesebrae.com.br/
http://comunidadesebrae.com.br
https://comunidadesebrae.com.br/empreendedoresinovadores
http://www.sebraepr.com.br
https://comunidadesebrae.com.br/
http://www.sebraepr.com.br
https://www.facebook.com/prsebrae/
https://www.instagram.com/sebraepr/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCpft4jV8SoWIrxWk7t_9dHA
https://www.linkedin.com/company/sebrae-pr/
https://twitter.com/SEBRAE_PR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://comunidadesebrae.com.br/
https://comunidadesebrae.com.br/
https://comunidadesebrae.com.br/empreendedoresinovadores
www.sebraepr.com.br
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Mais de 347 mil 
pessoas físicas 

atendidas

Mais de 250 mil 
atendimentos a 

empresas

Cerca de 1000 
palestras e 260 

cursos

Mais de 190 mil 
orientações

SEBRAE/PR 
2020 EM NÚMEROS
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O CONTEXTO DO MAPEAMENTO 
DAS STARTUPS PARANAENSES 
2020/2021

Por Rafael Tortato, coordenador estadual do StartupPR.

2020 foi um ano marcado pela pandemia e, por consequência, pelas incertezas e pelo 
isolamento. Por outro lado, também foi um ano marcado pela adaptação e aceleração da 
transformação digital, garantindo acesso a uma infinidade de oportunidades, conteúdos 
e conexões, tudo à distância. 

Para o StartupPR e o Sebrae/PR, não foi diferente: o planejamento que tínhamos 
desenhado para o ano teve que mudar bastante, mas o trabalho que realizamos com as 
startups do estado, nos últimos seis anos, construiu uma base sólida para nos reinventar 
e nos adaptar a esse novo cenário. Isso sem esquecer dos nossos valores — paixão, 
coerência, compromisso, excelência e inovação — que continuam sendo nossa base e 
nosso norte. 

Para começar, transformamos todas as nossas soluções — que, até então, eram 100% 
presenciais — em serviços digitais. Nossos atendimentos e consultorias especializadas 
migraram para plataformas de videoconferência e agendamento inteligente, gerando um 
aumento de 92% no número de empreendedores e empreendimentos beneficiados pelo 
StartupPR, em relação a 2019.

Além disso, criamos o Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde rodamos programas 
como o Startup Garage, em parceria com 17 universidades de todo o estado. Esse 
ambiente, também nos permitiu realizar o Operação (que foi rebatizado como Speedway, 
em 2020) e o Tração. Também é importante mencionar que 2020 foi um ano de 
fortalecimento da Comunidade Digital de Empreendedores Inovadores, que conta com 
mais de 400 participantes. 

Lançamos ainda novos programas para atender às demandas latentes de futuros 
empreendedores, como o Oportunidade (conceitos fundamentais, para quem quer criar 
uma startup) e o Ideação (para quem já tem uma ideia e quer tirá-la do papel), além do 
Inova Território (que leva a inovação para regiões com baixa dinamicidade econômica, 
em todas as regiões do Paraná). Ainda como parte dessa estratégia, criamos o Collision, 
um programa para conectar as startups com grandes empresas, por meio da inovação 
aberta. 

Mesmo em um ano desafiador como o de 2020, o StartupPR pode apoiar 
empreendedores de todo o estado a internacionalizar suas operações, com ações 
de diagnóstico e consultorias, bem como a captar mais investimentos, por meio do 
programa Capital Empreendedor, do Sebrae Nacional. As quatro finalistas do programa 
foram destacadas na seção Startups para ficar de olho deste estudo, inclusive, a partir 
da página 68.

https://comunidadesebrae.com.br/empreendedoresinovadores
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O StartupPR criou vários programas para 
desenvolver as startups do estado em 2020, 

como o Oportunidade, Ideia, Inova Território e 
Collision.

Mas um grande desafio ainda estava por vir: como realizar o principal evento de inovação 
do estado, o StartupPR Conecta, garantindo a conexão entre pessoas, empreendedores, 
founders, startups, investidores e atores dos ecossistemas de inovação paranaenses? Será 
que conseguiríamos manter esse, que é o grande diferencial do evento, no meio digital?

Com este objetivo em mente, realizamos a sexta edição do StartupPR Conecta em 
2020, sendo essa a primeira 100% online e no formato de um grande festival da nova 
economia paranaense, focado em conhecimento, inovação, networking, negócios e 
desenvolvimento.

Os resultados foram melhores que o esperado: 1500 participantes se conectaram em três 
dias de festival e os feedbacks que recebemos após o evento destacaram como ele foi 
importante para o aprendizado, experiência e conexões. 

O Mapeamento das Startups Paranaenses 
2020/2021 recebeu respostas de 1434 startups, 
de 87 cidades, em todas as regiões do estado.

Para encerrar 2020 e começar esse novo ano com o pé direito,  lançamos a nova edição do 
Mapeamento das Startups Paranaenses. 

Foram 1434 startups mapeadas em todo o estado, 402 a mais que em 2019. Este dado 
comprova que, mesmo em meio a crises econômicas e importantes mudanças nos 
hábitos de consumo, a criação de novas empresas geradoras de inovação está em franco 
crescimento no Paraná. 

Além do número geral de startups no estado, incluímos vários dados e análises sobre 
os resultados do estudo. Com isso, esperamos seguir apoiando as startups e os atores 
dos ecossistemas de inovação do Paraná, para que continuem se desenvolvendo e se 
destacando no cenário nacional e internacional. Conte sempre com o Sebrae/PR e com o 
StartupPR nessa jornada.

Aproveite a leitura!

Rafael Tortato,

coordenador estadual do StartupPR.
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CONHEÇA O 
STARTUPPR

“Somos um hub de 
oportunidades que visa 
co-desenvolver startups 

de alta performance, 
aberto a todo o 

ecossistema. Nossa 
identidade é contada
por cases de sucesso”.

O QUE O STARTUPPR FAZ?
01.
Conexões
Conhecer a pessoa certa na hora certa 
pode transformar o futuro do seu negócio; 
Nós auxiliamos você e a sua startup a 
chegarem mais longe.

03.
Visitas Técnicas
As visitas técnicas propiciam não apenas 
conhecer os principais ambientes de 
inovação do Paraná, do Brasil e do mundo, 
como também, conversar abertamente 
com quem faz acontecer nesses 
ambientes.

05.
Capitalização 
Oportunidade de acesso a investidores por 
meio das bancas de avaliação e programas 
de formação para startups que buscam 
investimento. Do outro lado, a gente 
também auxilia quem deseja investir em 
startups.

02.
Mentorias e Consultorias
Empreendedores e consultores experientes 
colaboram e compartilham aprendizados 
e ferramentas de gestão para acelerar seu 
negócio.

04.
Programas de 
Aceleração 
Temos programas para startups em 
diferentes estágios. As bases dos nossos 
programas são conteúdos fundamentais e 
muita mão na massa, com profissionais do 
mercado. Tudo para acelerar o crescimento 
da sua startup.

06.
Eventos
Combinação de networking e conteúdo 
de alta qualidade, com profissionais 
que são referência no cenário nacional e 
internacional, para fortalecer o ecossistema 
de inovação paranaense.
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PARA QUEM É O STARTUPPR?
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ONDE O STARTUPPR ESTÁ?

Assim como todas as iniciativas do Sebrae/PR, o StartupPR também chega aos 399 
municípios do estado, por meio de suas seis regionais: Leste/Curitiba, Centro/Ponta 
Grossa, Norte/Londrina, Noroeste/Maringá, Oeste/Cascavel e Sul/Pato Branco. Saiba mais 
sobre cada uma delas.
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Regional Leste
Sede: Curitiba

Por Marcela Milano, gestora do

StartupPR na Regional Leste

A inovação é a essência da Região Leste. Terra de unicórnio, de robôs que salvam vidas e 
de inovações que impactam a indústria, a construção e o turismo. É terra de tecnologias 
que ultrapassam fronteiras e de negócios que olham para a cidade com inteligência, em 
busca de um desenvolvimento alinhado aos novos tempos. 

Não somos nós quem dizemos isso: Curitiba é a única cidade brasileira citada no Global 
Startup Ecosystem Report 2020 como um dos ecossistemas mais promissores do mundo. 
Isso é resultado de uma participação engajada de universidades, empreendedores, 
organizações de fomento e setor público. Mas Curitiba é só uma parte de uma região que 
vem cada vez mais respirando os ares da inovação.

As cidades da Região Metropolitana, com suas câmaras técnicas, estão identificando 
possibilidades para que suas indústrias trabalhem em conjunto com startups. Além disso, 
estão buscando inspirar uma nova geração de estudantes e empreendedores inovadores. 

No Litoral, o Sistema Regional de Inovação, articulado com instituições de ensino e o 
poder público, está construindo uma agenda de inovação para transformar a região e 
trazer mais oportunidades para futuras startups que estejam alinhadas aos ideais de 
preservação da biodiversidade do litoral e do desenvolvimento das comunidades. 

O Vale do Ribeira, por sua vez, está trazendo a tecnologia e inovação também para o 
agronegócio, fortalecendo os pequenos produtores por meio das escolas rurais e dos 
centros de pesquisa. 

O Sebrae/PR busca trabalhar sempre em parceria com esses ecossistemas locais de 
inovação da Região Leste. Isso envolve apoiar os empreendedores — sejam eles novos ou 
experientes — e fortalecer startups que tenham potencial para transformar não apenas o 
mercado, mas também suas comunidades. 
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Regional Centro
Sede: Ponta Grossa

Por Thaise do Amaral, gestora do 

StartupPR na Regional Centro

A região dos Campos Gerais tem uma diversidade interessante em sua economia, indo 
desde a agricultura familiar às grandes indústrias de transformação, incluindo até mesmo 
o turismo cultural. Isso se traduz em seu ecossistema de inovação, que começou a ser 
acompanhado pelo Sebrae/PR em 2013. 

Nesses primeiros anos, começamos os trabalhos com foco nas duas maiores cidades 
da região: Ponta Grossa, onde fica a sede da Regional Centro, e Guarapuava. Fizemos 
grandes esforços para criar um ambiente favorável às startups, junto com os agentes 
públicos da região e as empresas que já existem por aqui.

Dentre várias iniciativas interessantes, nós destacamos os eventos de inovação com foco 
na indústria de laticínios, que acontecem desde 2017. A região dos Campos Gerais têm a 
segunda maior bacia leiteira do Brasil, contando com a união dos produtores em grandes 
cooperativas. Isso gera um ambiente extremamente favorável para quem quiser inovar 
nessa indústria.

Mas, considerando que a Regional Centro possui grandes fábricas também em outros 
setores, além de um grande mercado consumidor — afinal, há mais de 1 milhão de 
habitantes em toda a região — podemos afirmar com segurança que startups de todos 
os setores podem encontrar um terreno fértil para crescer nos Campos Gerais.
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Regional Norte
Sede: Londrina

Por Eduardo Ribeiro Bueno Netto, 
gestor do StartupPR na Regional
Norte

Do Norte Pioneiro até o Vale do Ivaí é possível identificar um polo de empresas de 
tecnologia em vários setores e verticais, com centenas de startups que querem seguir 
adiante e muitos cases de sucesso. Um exemplo disso é a Redfoot, comunidade de 
startups nascida aqui na região e que já foi considerada uma das Top 10 do Brasil pela 
Associação Brasileira de Startups por dois anos consecutivos.

Em Londrina — que é sede da Regional Norte e, também, a segunda maior cidade do 
Paraná — é possível observar um grande número de startups em diversos segmentos, 
com destaque para as verticais de AgriTech e HealthTech. 

A cidade conta com oito incubadoras e aceleradoras, quatro grupos e fundos de 
investimento, além de inúmeros espaços de coworking. Nos últimos anos, aconteceram 
dezenas de eventos para esse público em Londrina, com participação direta do       
Sebrae/PR, como startup weekends, hackathons e challenges. 

O Sebrae/PR também tem trabalhado ativamente para fomentar ecossistemas de 
inovação nas outras cidades menores da regional, aproximando os empreendedores de 
todas as localidades com conteúdos e mentorias de alto impacto. 

Desse modo, é possível destacar iniciativas como a Assaínov — que congrega diversas 
cidades próximas a Assaí em torno de uma aceleradora/incubadora de startups — e 
o Conecta Apucarana, com ações de integração e networking, além da aceleração de 
startups. Também precisamos mencionar o GeniusCon, um evento que integra todo o 
Norte Pioneiro, com mais de 5000 participantes em busca de inovação.

Por isso — e pelos resultados expressivos que a regional Norte obteve no mapeamento — 
acreditamos fielmente que o crescimento será ainda maior em 2021.
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Regional Noroeste 
Sede: Maringá

Por Nickolas Zeni Kretzmann, 
gestor do StartupPR na Regional 
Noroeste

No ritmo das transformações que ocorrem em outras regiões do estado, a cultura 
empreendedora e as conexões entre atores locais também estão tornando a Região 
Noroeste atrativa para criar e desenvolver negócios. Assim, ela está se consolidando como 
um dos celeiros de startups e negócios inovadores do interior do Paraná.

Desde 2014, quando o Sebrae/PR intensificou sua atuação com startups no estado, o 
número de negócios inovadores na Região Noroeste só faz crescer. O total de startups 
na região (formalizadas ou em operação, mas sem CNPJ) passou de 43, em 2017, para 119 
em 2019. Agora, nesse Mapeamento das Startups 2020/2021, chegamos a 175 negócios 
inovadores na região. 

O centro desse ecossistema está em Maringá, mas também conta com muitas startups 
e outros atores em municípios como Campo Mourão, Umuarama, Paranavaí e Cianorte. 
As ações promovidas pelo Sebrae/PR, em parceria com os atores locais, auxiliaram no 
surgimento de duas aceleradoras, três incubadoras, dois grupos de investidores e mais 
de seis habitats de inovação. Para 2021, a expectativa é que dezenas de mais ideias 
inovadoras surjam em toda a região.
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Regional Oeste
Sede: Cascavel

Por Osvaldo Cesar Brotto, gestor do 
StartupPR na Regional Oeste

O Oeste do Paraná foi colonizado por gente de diversos locais e culturas, mas uma coisa 
que une todos nós que vivemos aqui é a vocação para o empreendedorismo. Essa é uma 
das razões pelas quais nossa região é um dos principais polos econômicos do interior 
do Brasil, com destaque para o agronegócio: temos a maior concentração do país, 
atualmente, por exemplo.

Isso permitiu que um pujante ecossistema de inovação nascesse no entorno: parques 
tecnológicos, universidades de alto nível, incubadoras, centros de pesquisa e entidades 
atuantes. Esse ambiente é fomentado pelo Sistema Regional de Inovação e pelos grupos 
“Iguassu Valley” nas cidades, que ajudam a pauta da inovação a emergir.  

Desde 2015, o Sebrae/PR também faz parte do grupo de instituições que contribuem 
para esse crescimento. Através do StartupPR, procuramos oferecer condições para que 
os empreendedores do Oeste do Paraná transformem sua ideia em uma startup bem 
sucedida. Assim, conseguimos mapear 193 negócios em toda a região. Quem sabe, não 
vamos mapear o primeiro unicórnio do interior em 2021?
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Regional Sul 
Sede: Pato Branco

Por Elizandro Ferreira Kaxa, gestor 
do StartupPR na Regional Sul

A sede da nossa regional fica em Pato Branco, mas a inovação por aqui acontece em 
muitos outros municípios: além da sede, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos também 
aparecem entre os 10 municípios com maior densidade de startups do estado, tanto no 
Mapeamento das Startups Paranaenses do ano passado, como no desse ano. 

Além disso, em 2020, observamos um movimento de inovação intenso nos territórios da 
Fronteira e Iguaçu, com foco nos municípios de Barracão, Capanema e Ampére — todos 
os três têm menos de 20 mil habitantes, mas já estão no ritmo da inovação que acontece 
nas grandes metrópoles. 

Nesse ritmo, a região lançou o programa La Frontera Inova, que já colhe bons resultados. 
Do outro lado da Regional Sul, em União da Vitória, o ecossistema local continua nos 
esforços para estruturar sua própria incubadora de startups. 

Ao todo, nós do Sul já contamos com uma infraestrutura de inovação com seis 
incubadoras, um centro de inovação e um parque tecnológico. Assim, pudemos 
chegar ao impressionante número de 249 empresas inovadoras na região, segundo o 
Mapeamento que você está lendo. Para 2021, a meta é crescer ainda mais!
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SOBRE A METODOLOGIA DO 
MAPEAMENTO DAS STARTUPS 
PARANAENSES 2020/2021

O estudo que é parte central deste documento — e cujos resultados você vai poder ler 
na próxima seção — foi criado com base em uma pesquisa quantitativa, aplicada a 1434 
startups de todo o estado do Paraná, entre os dias 05 e 27 de novembro de 2020. 

Em um primeiro momento, enviamos o link do questionário para preenchimento pelos 
próprios representantes das startups. Para garantir que nenhuma startup ficasse de fora, 
consultores do Sebrae/PR também realizaram a pesquisa de forma ativa, por telefone, 
e-mail ou outras formas de contato. Em todos os casos, as perguntas eram exatamente as 
mesmas, mantendo o padrão da coleta dos dados.

Em cada uma das seis regionais do Sebrae/PR, a equipe buscou conversar com o maior 
número de startups possível, formalizadas ou não, em qualquer estágio de crescimento, 
para garantir um retrato fiel do universo das startups no estado. Isso foi feito por meio de 
bases de contato próprias dos programas do StartupPR e do Sebrae/PR e dos parceiros 
citados na página 3 deste estudo, aos quais agradecemos imensamente. 

É importante ressaltar que este estudo considera como startup toda empresa inovadora 
que preencheu o formulário, sem critérios limitantes, como tempo de existência, data de 
fundação ou formalização.

O formulário completo utilizado para a coleta de dados teve a maioria das perguntas em 
formato fechado e de resposta obrigatória. Assim, foi possível levantar os dados completos 
de todas 1434 startups mapeadas.

Por conta da metodologia adotada, os resultados deste estudo tendem a apresentar um 
número sensivelmente maior de startups do que outras fontes. 

Caso você tenha uma startup e não tenha 
respondido o questionário do Mapeamento 
das Startups Paranaenses 2020/2021, envie 
um e-mail para FLeite@pr.sebrae.com.br e 

participe da próxima edição.
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Dados Gerais
O ecossistema de inovação paranaense 

continua crescendo

O Mapeamento das Startups Paranaenses 2020/2021 começa com um indicador bastante 
positivo: foram mapeadas 1434 startups em todo o Estado. Isso representa um aumento de 
39% em relação à edição anterior da pesquisa, que contabilizou 1032 registros, no segundo 
semestre de 2019. 

Esse número, quando confrontado com os dados nacionais, também colocaria o Paraná 
no segundo lugar dentre os estados com mais startups: fica atrás apenas de São Paulo, 
com 3,9 mil, segundo a Associação Brasileira de Startups. É importante observar que os dois 
dados são obtidos com metodologias diferentes e, portanto, não é indicado compará-los 
diretamente. Ainda assim, olhar para esses números deixa cada vez mais claro que o Paraná 
é um dos principais cenários da inovação no país. 

O crescimento, de 39%, impressiona positivamente, ainda mais em um ano difícil e de crise: 
374 startups afirmaram que seu ano de criação foi 2020. 

Isso faz todo sentido, quando levamos em conta que a tecnologia foi um dos recursos 
essenciais para que as atividades econômicas — e a vida, de modo geral — pudessem 
seguir seu curso, mesmo com a pandemia. Mas também é interessante notar que, de 
todas as 29 verticais analisadas pelo estudo, a que mais viu startups nascerem em 2020 
foi justamente aquela relacionada à saúde: Health Tech & Wellness ganhou 35 novos 
empreendimentos.3 

3 A categoria “Outros” foi a resposta de 47 das 374 startups nascidas em 2020. Mas, dentre as respostas que realmente identificam 
as verticais em que as empresas atuam, “Health Tech & Wellness” foi a mais citada. Além dela, AgroTech veio em segundo lugar, com 
29 startups nascidas em 2020, seguido por EduTech (25), Customer Service (24) e ConstruTech (23).

374 novas startups surgiram no Paraná, em 2020. 35 delas 
trabalham na área de saúde e bem-estar, a vertical que 

mais ganhou novos empreendimentos.

De modo geral, entre todas as 1434 startups, Health Tech & Wellness (com 121 respostas) é 
a segunda vertical mais citada das 29: a primeira é AgroTech, com 141 startups, além de 
139 startups que marcaram a categoria “Outros”. Por fim, IT & Comm é a última vertical 
com mais de 100 startups (104). Para entender melhor o que querem dizer essas verticais, 
confira as páginas 27 e 28.

Esses dados são interessantes por vários motivos. Em primeiro lugar porque o 
agronegócio sempre foi uma das principais forças da economia paranaense — e é bom 
ver a inovação dando ainda mais força para isso. Na outra ponta, os segmentos menos 
citados pelos respondentes são GovTech (10), Cyber Security (5) e Aerospace (3). 

Em sintonia com a força do agronegócio paranaense, as 
startups do estado também investem nesse setor: 141 das 

1434 startups mapeadas são AgroTechs. 
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AgroTech:
São as startups do agronegócio, 
que levam a inovação para 
o campo. Isso inclui desde 
softwares para gestão das 
propriedades, uso de dados 
para melhorar a produtividade, 
soluções para automatizar 
processos e muito mais.

RetailTech: 
Faz muito tempo que você 
não precisa ir a uma loja física 
e pagar por produtos com 
dinheiro, certo? As RetailTech se 
propõem a trazer cada vez mais 
tecnologia para o varejo, desde 
novos sistemas para compras 
online até mercados e lojas 
100% autônomas.

FinTech & InsurTech: 
São as startups que levam 
o mercado financeiro e de 
seguros para o mundo digital, 
criando métodos de pagamento 
eletrônicos, sistemas de 
gestão financeira e formas 
mais simples de controlar a 
contabilidade e os seguros de 
clientes ou empresas.

Industry 4.0: 
A tecnologia caminha junto 
com a indústria, criando novas 
plataformas para automatizar 
processos, sistemas de gestão 
conectados e muito mais.

FoodTech: 
A inovação chega à forma como 
nos alimentamos por meio 
de aplicativos de receitas ou 
entrega, sistemas de gestão 
para restaurantes, além de 
alimentos produzidos com 
novas tecnologias. 

BioTech: 
Essas startups unem a biologia 
à inovação, com pesquisa 
e desenvolvimento de 
soluções que possuem várias 
possibilidades de aplicação em 
outras indústrias.

Social Impact: 
A inovação também pode 
servir para gerar impacto 
social, incluindo tecnologias 
para auxiliar pessoas com 
necessidades especiais ou 
aplicativos que ajudam 
ONGs e comunidades menos 
favorecidas, por exemplo.

Entertainment & 
Events: 
Tudo que envolve 
entretenimento está nessa 
vertical, desde sistemas de 
venda de ingressos, passando 
por plataformas para realizar 
eventos online, até novas 
formas de se divertir usando a 
tecnologia.

HealthTech & 
Wellness: 
O mercado de saúde e 
bem-estar tem infinitas 
possibilidades, desde soluções 
para manter as pessoas 
saudáveis e prevenir doenças 
até tecnologias que auxiliem em 
diagnósticos e tratamentos.

IT & Comm: 
Muita gente pensa nisso 
quando pensa em startups: 
internet e comunicações. Como 
podemos ver, mesmo sendo 
uma vertical importante, ela 
é apenas uma de 29, não é 
mesmo?

ConstruTech: 
São as startups que levam 
inovação para a construção civil, 
desde softwares para tornar 
as obras mais eficientes até a 
criação de novos materiais de 
construção mais eficientes.

EduTech: 
Mais do que nunca, estamos 
vendo na prática como a 
tecnologia é essencial para 
a educação. Mas além da 
educação à distância, essas 
startups criam novos sistemas 
de ensino e tecnologias que 
tornem o aprendizado mais 
eficiente e interessante.

Customer Service: 
Essas startups criam soluções 
para empresas atenderem 
melhor seus clientes, indo desde 
ferramentas de comunicação 
até sistemas completos de 
gestão da base de clientes.

STARTUPS VERSUS VERTICAL

LogTech: 
Essas startups aplicam a 
tecnologia para melhorar 
processos de logística, como 
transporte de cargas, gestão de 
entregas, relacionamento com 
empresas de frete e muito mais.

141 121 104 85 81 74 63

58 57 57 39 36 36 35
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Real Estate Tech: 
Essa vertical traz a inovação 
para o mercado imobiliário, 
com formas mais eficientes de 
comprar, vender ou anunciar 
imóveis, além de melhorar a 
gestão de empresas do ramo.

SporTech: 
Há muitas maneiras de inovar 
na prática de esportes, desde 
a gestão de academias e do 
relacionamento com clientes, 
novas formas de vender 
suprimentos esportivos, até o 
uso de dados para aumentar o 
desempenho de atletas.

HR Tech: 
A gestão de recursos humanos 
está evoluindo a cada dia e as 
HR Techs são parte importante 
disso, criando novos sistemas 
para auxiliar os profissionais e 
empresas da área.

Vet & Pet Tech: 
Essa vertical inclui desde 
novos produtos para pets ou 
plataformas para comercializar 
esses produtos até ferramentas 
para clínicas veterinárias — 
enfim, tudo para cuidarmos 
melhor dos animais. 

GovTech: 
A tecnologia pode tornar 
os órgãos públicos mais 
eficientes ou fazer com 
que seu relacionamento 
com a população seja mais 
transparente — é nisso que as 
GovTechs trabalham.

Cyber Security: 
São startups que se dedicam 
a criar novos sistemas de 
segurança para internet e 
bancos de dados, evitando 
invasões ou vazamentos de 
informações que podem gerar 
consequências graves.

Aerospace: 
Dos pequenos drones a 
sistemas para aviões, as startups 
do ramo aeroespacial criam 
tecnologias que chegam às 
alturas e revolucionam várias 
outras áreas.

Productivity: 
Com os sistemas desenvolvidos 
por essas startups, as 
empresas e profissionais 
podem coordenar melhor seus 
projetos, organizar tarefas, 
gerenciar a equipe — e ganhar 
produtividade. 

Tourism:
Empresas jovens e conectadas 
que oferecem roteiros turísticos 
diferenciados ou novas formas 
de viajar, além de sistemas para 
melhorar a gestão das empresas 
desse ramo.

Mobility: 
O modo como vamos nos 
locomover pelas ruas e 
estradas no futuro passa pelas 
startups de mobilidade, que 
desenvolvem desde apps 
para locação de veículos 
até tecnologias para carros 
autônomos.

GreenTech & Energy:
A inovação pode nos ajudar 
a cuidar melhor do planeta, 
incluindo sistemas para gerar 
menos resíduos, geração de 
energia sustentável e várias 
outras tecnologias verdes.

LegalTech: 
São sistemas que simplificam 
ou nos ajudam a lidar com as 
burocracias do sistema legal e 
tributário do país, entre outras 
aplicações da inovação na área 
jurídica.

Big Data: 
Toda pessoa física, empresa 
ou órgão governamental gera 
bilhões de dados todos os 
dias. As startups dessa área 
criam inovações para trabalhar 
com esses dados — e gerar 
benefícios para todos, a partir 
deles. 

STARTUPS VERSUS VERTICAL

Outros: 
São 28 verticais mapeadas 
no estudo, mas algumas 
startups não se identificam 
com nenhuma delas. Por isso, 
há também essa 29ª categoria 
geral. Muitas dessas startups 
ainda estão começando e 
descobrindo onde se encaixam 
no ecossistema.

35 35 29 26 22 21 19

18 17 13 10 5 3 139
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OS MOMENTOS DAS STARTUPS 
PARANAENSES
Com ecossistemas de inovação em franco crescimento, o Paraná tem muitas startups 
que estão dando seus primeiros passos rumo a um futuro incrível: 216 empreendedores 
(15,06%) afirmaram estar na fase de “descoberta” e outros 372 (25,94%) na “validação” de 
suas ideias. Cerca de um terço — 32,71% ou 469 respondentes — já passaram para a fase 
de operação, quando a ideia já está consolidada e a startup “se joga” no mercado, para 
ganhar mais clientes e recursos.

Além disso, com mais de 1400 startups no total, é lógico pensar que o Paraná também 
tenha várias iniciativas em estágios mais avançados de maturidade, certo? Os nossos 
dados comprovam isso: 256 respondentes (17,64%) afirmaram que suas startups estão 
tracionando, enquanto outros 124 (8,65%) já estão em estágio de escala. Somadas, essas 
duas categorias correspondem a pouco mais de um quarto das startups paranaenses: 
26,29%.

As startups 
paranaenses 
por maturidade

Ano de criação

Independente do estágio de maturidade, é fato que as startups paranaenses são 
empresas relativamente jovens — seguindo o recente boom do setor no Estado. Além das 
374 nascidas em 2020, como comentamos nos parágrafos anteriores, há outras 311 que 
começaram suas trajetórias em 2019. Juntas, a fatia das startups com menos de dois 
anos corresponde a 47,7% — quase metade — do total.

Também é interessante pontuar que o “número de nascimentos” de startups ativas 
no Paraná vem crescendo de forma consistente desde 2015, ano de criação de 69 
das nossas 1434 startups. Depois foram 102, 167 e 226 por ano, em cada ano até 2018. Já 
aquelas startups mais “experientes”, que foram criadas antes de 2015, são 185 (ou 12,90%).
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Mesmo jovens, as startups paranaenses buscam a formalização de seus negócios: dois 
terços do total (67,4% ou 966 respondentes) estão formalizadas e possuem CNPJ. Quando 
perguntadas sobre o ano de formalização, observa-se que boa parte delas passou por 
esse processo em menos de um ano depois da criação da startup. Ainda assim, há 468 
startups (32,7%) que não são formalizadas.

67,4% das startups paranaenses são 
formalizadas. Boa parte delas abriu seu 

CNPJ menos de um ano depois da criação do 
negócio.

COMO AS STARTUPS 
PARANAENSES GERAM RECEITAS

Para continuar existindo por muitos anos e atingir estágios avançados de maturidade, as 
startups precisam gerar receita, certo? Para isso, boa parte das startups paranaenses 
trabalha com serviços: 634 empreendedores afirmaram que seu modelo de receita é a 
“venda de serviços” e outros 463 responderam “SaaS” (software as a service ou software 
como serviço, em português). A “venda de produto” vem em terceiro lugar, com 415 das 
1434 startups. 

Os outros modelos de receita também tem seu peso, com cerca de 100 a 200 respostas 
cada, mas tem menos destaque: licença de uso de tecnologia (226), consultoria (221), taxa 
sobre transações (186), marketplace (183), clube de assinatura (104) e venda de dados (90). 
Vale mencionar que essa pergunta permitia múltiplas respostas, por isso a soma de todos 
os resultados ultrapassa 1434.

Os modelos de receita das 
startups paranaenses
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O último dos dados gerais que destacamos nessa seção é o público-alvo das startups 
paranaenses. Duas categorias se destacaram, com mais de 500 respostas cada uma: 
B2B2C (negócios com empresas e consumidor final), com 591 ou 41,2% do total, e B2B 
(apenas empresas como clientes), com 520 ou 36,2%. 

Ou seja, mais de três quartos das startups paranaenses comercializam suas soluções 
para outras empresas — embora aquelas com público-alvo misto (B2B2C) tenham peso 
maior. As startups que fazem negócios apenas com os consumidores finais (B2C) são 276 
(ou 19,25%). As outras duas opções disponíveis — B2G (governo e órgãos públicos) e P2P 
(consumidores em rede) — têm menos peso. Elas correspondem a 1,95% e 1,32% do total, 
respectivamente.

Os públicos-alvo das startups 
paranaenses
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STARTUPS POR REGIÃO

A força da inovação nos seis cantos do Paraná

Como explicamos na seção anterior, o StartupPR chega aos 399 municípios do Paraná, 
dividindo seus esforços em seis regionais: Leste (com sede em Curitiba), Centro (Ponta 
Grossa), Norte (Londrina), Noroeste (Maringá), Oeste (Cascavel) e Sul (Pato Branco). A 
partir de agora, vamos analisar como as startups se distribuem em cada uma dessas 
regiões — e entender como é o ecossistema de inovação em cada regional. 

Para começar, por mais que a regional Leste assegure o primeiro lugar, com 444 startups 
mapeadas (ou 31% do total), mais de dois terços das startups paranaenses não estão 
na capital ou próximas dela: as regionais Norte (275 ou 19,2%) e Sul (249 ou 17,4%) foram 
um forte segundo pelotão. A seguir vem a Oeste (193 ou 13,5%) e Noroeste (175 ou 12,2%), 
também próximas. Por fim, a regional Centro contabilizou 98 startups (o que corresponde 
a 6,8% do total).

Startups por 
região
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Desse modo, é seguro afirmar que a distribuição das startups pelas regiões é bastante 
equilibrada, com negócios inovadores surgindo e crescendo nos seis cantos do Paraná. 

Mesmo com essa distribuição equilibrada, no geral, é possível identificar alguns pólos 
de inovação dentro das regiões, nas maiores cidades de cada uma delas. O caso mais 
marcante é na Regional Leste, onde a capital Curitiba concentra 422 de todas as 444 
startups, o que corresponde a 95%. Com 76 empresas, Ponta Grossa concentra 77,5% das 
98 startups mapeadas na Regional Centro, enquanto Londrina e Maringá têm 65% e 60% 
do total de suas respectivas regionais. Na Noroeste, Campo Mourão é outra cidade que 
merece destaque, com 20% total (35 startups, contra 105 de Maringá).

As duas exceções a esse fenômeno são as regionais Sul e Oeste. Pato Branco, maior 
cidade e sede da Regional Sul, tem 126 startups ou cerca de metade do total. Mas Dois 
Vizinhos e Francisco Beltrão, empatadas com 37 startups cada, não ficam tão atrás, 
correspondendo a 14,85% cada uma. Vale observar ainda que outros 19,7% das startups da 
Regional Sul não estão em nenhuma das três maiores cidades.   

Indo para a Regional Oeste, Cascavel fica na ponta, com 89 startups ou 46,11% de todas 
as 193 mapeadas. Mas Foz do Iguaçu e Toledo também se destacam, com outros 21,7% 
e 17,6% da regional, respectivamente. Ao todo, 15 cidades do Oeste paranaenses tiveram 
pelo menos um registro no Mapeamento das Startups Paranaenses 2020/2021. 

Para conhecer um pouco mais sobre cada uma das regionais, você pode retornar 
para a seção “Sobre o StartupPR”, a partir da página 19 deste material. As análises do 
Mapeamento das Startups Paranaenses 2020/2021 com recortes de cada indicador por 
regionais começam na página 45.
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As 10 cidades paranaenses com 
mais startups

Falando em cidades que são pólos de inovação no estado, vamos ao top 10 das 
cidades com mais startups no Paraná: o Sul ocupa três posições do nosso top 10 
(Pato Branco, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão), enquanto o Noroeste e o Oeste 
ocupam duas posições cada. Norte, Leste e Centro têm uma cidade cada entre as 10 
mais. Veja o ranking:
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As cidades do Top 10 concentram pouco mais de 80% de todas as startups do estado, 
mas há um quinto delas (19,9% ou 285 startups) que não está em nenhum desses pólos, 
mostrando que as oportunidades podem surgir em todos os locais. Analisando todas as 
1434 startups que responderam à pesquisa, 87 municípios foram citados. 

Nesse sentido, também é interessante observar que cada uma das seis regionais 
aparece pelo menos uma vez nas seis primeiras posições antes que alguma regional 
se repita entre as cidades com mais startups no Paraná. Por fim, vale mencionar que 
Toledo (Oeste) não entrou no top 10 por muito pouco: foram 34 startups mapeadas, uma a 
menos que Campo Mourão.

87 municípios foram citados. 

Ao todo, 87 cidades apareceram pelo menos uma vez no Mapeamento das Startups 
Paranaenses 2020/2021 — foram 33 cidades com apenas uma startup. Confira quais são  
os 87 municípios citados, em ordem alfabética:

• Abatiá (1)
• Almirante Tamandaré (1)
• Ampére (4)
• Andirá (4)
• Antonina (1)
• Apucarana (18)
• Arapongas (8)
• Araucária (2)
• Assaí (1)
• Assis Chateaubriand (1)
• Bandeirantes (4)
• Barbosa Ferraz (1)
• Barracão (11)
• Cafelândia (1)
• Cambará (3)
• Cambé (5)
• Campo Largo (3)
• Campo Mourão (35)
• Capanema (7)
• Capitão Leônidas Marques (1)
• Cascavel (89)
• Castro (2)
• Cianorte (6)
• Clevelândia (2)
• Corbélia (1)
• Cornélio Procópio (17)
• Coronel Vivida (1)
• Cruzeiro do Oeste (2)
• Curitiba (422)

• Dois Vizinhos (37)
• Foz do Iguaçu (42)
• Francisco Beltrão (37)
• Goioerê (1)
• Guarapuava (13)
• Ibaiti (1)
• Iguaraçu (1)
• Irati (4)
• Itapejara d’Oeste (1)
• Ivaiporã (7)
• Jacarezinho (6)
• Jandaia do Sul (2)
• Laranjeiras do Sul (2)
• Loanda (1)
• Londrina (180)
• Mandaguaçu (3)
• Marechal Cândido Rondon (10)
• Maringá (105)
• Mariópolis (1)
• Marmeleiro (3)
• Medianeira (3)
• Nova Londrina (2)
• Ouro Verde do Oeste (1)
• Palotina (4)
• Paranavaí (7)
• Pato Bragado (1)
• Pato Branco (126)
• Paulo Frontin (1)
• Pinhais (3)

• Planalto (5)
• Ponta Grossa (76)
• Pontal do Paraná (1)
• Prudentópolis (1)
• Quatiguá (1)
• Quatro Barras (2)
• Quedas do Iguaçu (2)
• Realeza (2)
• Renascença (1)
• Ribeirão Claro (2)
• Rio Azul (1)
• Rolândia (4)
• Salgado Filho (1)
• Salto do Lontra (1)
• Santa Izabel do Oeste (1)
• Santo Antônio da Platina (7)
• Santo Antônio do Sudoeste (1)
• São José dos Pinhais (9)
• São Mateus do Sul (1)
• Sarandi (1)
• Sertanópolis (1)
• Siqueira Campos  (2)
• Tapira (1)
• Telêmaco Borba (1)
• Toledo (34)
• Tomazina (1)
• Ubiratã (1)
• Umuarama (9)
• União da Vitória (5)
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AS VERTICAIS COM MAIOR 
PRESENÇA NAS
CIDADES DO TOP 10

Mergulhando um pouco mais fundo no nosso Top 10 de cidades, é possível identificar 
algumas questões interessantes. A AgroTech, vertical mais presente no ranking geral 
do estado, se destaca em oito dessas 10 cidades, com o primeiro lugar em Londrina (34 
de 180 startups) e Dois Vizinhos (10 de 37 startups). HealthTech & Wellness, que fica na 
segunda posição geral, aparece em primeiro lugar em três cidades, sendo duas na região 
Noroeste: Maringá (13 de 105 startups) e Campo Mourão (8 de 35 startups). 

Também é interessante destacar a força da vertical Tourism em Foz do Iguaçu, o maior 
destino turístico do Paraná (5 de 42 startups), e do LogTech em Ponta Grossa (8 de 76 
startups), um grande entroncamento logístico. Por fim, além de Tourism, que só aparece 
no top 5 de Foz do Iguaçu, outras seis verticais aparecem só uma vez na tabela das mais 
presentes em cada cidade: BioTech, também em Foz, RetailTech em Maringá, Productivity 
em Cascavel, LegalTech em Campo Mourão, além de FoodTech e Social Impact em  
Francisco Beltrão.
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QUEM FAZ A INOVAÇÃO 
ACONTECER

Founders: quem cria as startups do 
Paraná

Muitos founders das startups paranaenses são bem jovens: 49 startups (ou 3,4%) 
foram criadas por pessoas com menos de 20 anos; pessoas entre 21 e 25 anos 
fundaram 209 startups (ou 14,6%); e 290 founders estão na faixa entre 26 e 30 
anos (20,2%) - ou seja, 38,2% das startups do estado têm como founder alguém 
com menos de 30 anos de idade. 
Mas a faixa etária com maior representação entre os criadores de startups 
no Paraná é a dos 31 aos 40 anos — 607 startups (42,3%) foram fundadas 
por empreendedores nessa idade. Os founders acima de 40 anos de idade 
representam 19,5% do total, sendo os criadores de 279 startups.
Por outro lado, 678 empresas (cerca de 47% do total) têm apenas seus founders 
como parte da equipe, sem outros funcionários contratados. Dos 3411 founders 
mapeados pela pesquisa, a grande maioria continua em suas empresas e apenas 
5,4% saíram das sociedades.
Em relação a presença feminina entre founders, as mulheres ainda representam 
apenas 22,7% do total, sendo 775 empreendedoras. É interessante observar que, 
das 515 empresas que têm pelo menos uma founder, 183 (ou seja, 35,6%) foram 
criadas em 2020
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De onde trabalham as
startups paranaenses

Onde todos esses 12056 colaboradores, de 1434 startups, trabalham? O Mapeamento das 
Startups Paranaenses também traz dados sobre isso: 543 (37,9%) possuem sede própria, 
enquanto 512 (35,7%) funcionam “na garagem” — ou seja, na casa dos founders. 

Uma parcela de 15,7% (225 startups) está em incubadoras e outros 8,4% (120 startups) 
ocupam espaços em coworkings (escritórios compartilhados). Por fim, 34 startups estão 
em hotéis tecnológicos (2,4%).

Os colaboradores de startups 
paranaenses

Uma grande força de trabalho é necessária para manter as 1434 startups paranaenses 
funcionando — o que demonstra que esse setor também pode ser um grande gerador 
de empregos para a população. Somando todas as respostas recebidas, chegamos ao 
impressionante número de 12056 pessoas trabalhando em startups no Paraná.

De modo geral, as startups paranaenses têm entre 2 e 5 pessoas no time: 812 empresas 
ou 56,6% do total se encontram nessa faixa. As startups que são “euquipes”, com apenas 
uma pessoa trabalhando, são o segundo maior grupo (253 ou 17,6%). Aquelas com 6 a 10 
pessoas correspondem 14,2% das startups paranaenses (204 empresas). As startups com 
11 a 50 pessoas são 9,5% do total, enquanto somente 29 das 1434 startups mapeadas têm 
mais de 50 colaboradores (2%).
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As equipes aumentam de tamanho conforme as fases de maturidade. Fazendo uma 
média geral, há 8,4 pessoas trabalhando em cada uma das 1434 startups paranaenses. 
Mas esse número cai para 2,9 pessoas para empresas na fase de “descoberta”, enquanto 
aquelas em “validação” tem 3,3 membros no time. Quando passamos para a fase de 
“operação”, essa média praticamente dobra, chegando a 6,4 pessoas por startup. No 
estágio de “tração”, a média é 9,4.

As empresas no último patamar de maturidade, “scale-up”, são aquelas que mais 
têm colaboradores — e acabam puxando a média geral para cima. As 124 “scale-ups” 
mapeadas em nossa pesquisa têm, juntas, 4867 em seus times — uma média de 39,3 
pessoas por startup.

Quase 3 mil dos 12056 trabalhadores de startups em todo o Paraná se concentram nas 
10 empresas que mais geram empregos — são 2918, exatamente. Dessas, oito startups 
estão na Região Metropolitana de Curitiba e outras duas em Ponta Grossa e Maringá. 
Também é interessante observar que as FinTechs & InsurTechs ocupam cinco posições 
neste top 10 — embora sejam apenas a nona vertical mais presente no Paraná, com 58 
empresas.

Isso nos remete a outro fato interessante sobre os trabalhadores de startups no Paraná: 
mais da metade deles estão na Regional Leste, onde fica Curitiba. 

A região concentra 31% das startups paranaenses, como mostramos anteriormente, 
indicando uma distribuição equilibrada no número de startups. Contudo, quando o 
assunto é o tamanho dos times, a balança acaba pesando mais para a Regional Leste: 
7129 trabalhadores de startups ou 59,1% do total estão aqui. 

Logo depois vem as Regionais Norte (1306 pessoas ou 10,8%), Sul (1129 pessoas ou 9,4%) e 
Noroeste (1004 pessoas ou 8,3%). O Oeste tem 812 pessoas trabalhando em startups (6,7% 
do total) e o Centro possui o menor time, no geral, com 676 pessoas (5,6%). 

Startups por
região
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OS INVESTIMENTOS EM 
STARTUPS NO PARANÁ

Agora que já fizemos um panorama bastante completo de quem são, onde estão e quem 
forma as 1434 startups paranaenses, é hora de falar sobre outro aspecto essencial para o 
crescimento do setor: o financeiro. Para começar, 20,8% dos respondentes — ou seja, 298 
startups — disseram ter recebido recursos de investidores externos.

Dentro desse universo, o tipo de investimento mais comum foi o investimento-anjo, 
recebido por 142 das 298 startups (47,6%). 92 iniciativas (30,8%) participaram de programas 
de aceleração e outras 77 (25,8%) receberam capital-semente (series A, B, C…) 

As modalidades de venture capital/building e private equity são investimentos voltados 
a startups em estágios mais avançados de maturidade. Dessa forma, são investimentos 
mais voltados a startups em estágios mais avançados de maturidade. Das 298 startups 
que obtiveram algum tipo de investimento externo, 24 receberam do tipo venture capital/
building e 21 receberam recursos de fundos de private equity. 

Por fim, apenas quatro startups (1,34% das 298) disseram usar ações de financiamento 
coletivo (crowdfunding) para atrair investimentos. É importante explicar que a questão 
admitia múltiplas respostas, por isso o total pode passar de 100%.

De onde recebeu investimentos1 

1 Gráfico referente às 298 startups que afirmaram ter recebido investimentos externos.
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Quanto ao montante de investimentos recebido pelas startups, nós perguntamos o total 
incluindo bootstrapping — que são as aplicações internas, dos próprios founders. Sendo 
assim, das 631 startups que aceitaram responder a essa pergunta2, 400 disseram ter 
recebido investimentos de até 100 mil reais — 63,3% do total. 

No outro extremo, 16 startups afirmaram ter conquistado aplicações acima de 5 
milhões de reais — atraindo a atenção de grandes fundos de investimentos e levantando 
quantias milionárias. Vale a pena abrir um parêntese e mencionar que o Paraná já tem 
dois unicórnios - startups brasileiras que valem mais de um bilhão de dólares!

2 A questão era opcional, pois compreendemos que nem todas as startups podem abrir esse tipo 

de informação por contratos de confidencialidade ou outras questões internas.

Montante de 
investimentos

A última pergunta da pesquisa se referia ao faturamento das startups — 1159 aceitaram 
respondê-la. Dentro desse universo, 473 startups (40,8%) ainda não têm faturamento 
(não possuem clientes pagantes, por exemplo). As próximas opções foram divididas 
segundo os critérios para enquadramento das empresas pela Receita Federal

251 startups (21,6%) afirmaram ter algum faturamento, mas abaixo de R$ 81 mil (o teto 
para microempreendedores individuais) e 273 (23,5%) disseram conquistar valores até 
R$ 360 mil por ano (o limite das microempresas). Também há um número significativo 
de empresas com faturamentos maiores: 127 (10,9%) estão na faixa de até R$ 4,8 
milhões (EPPs ou empresas de pequeno porte) e 35 (3%) estão acima desse valor, sendo 
enquadradas como médias ou grandes empresas.
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Faturamento1 

Até o presente momento, nós apresentamos o panorama geral do Mapeamento das 
Startups Paranaenses 2020/2021. Nas próximas páginas, nós vamos fazer dois recortes 
importantes: o mapeamento em cada região e um olhar mais profundo sobre as cinco 
verticais mais presentes no Estado.

1 Grafico referente às 1159 startups que aceitaram responder sobre seu faturamento.
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OS ECOSSISTEMAS REGIONAIS

Os dados gerais que foram expostos até aqui, trazem informações valiosas sobre o cenário 
da inovação em nosso estado. Mas, além disso, o Mapeamento das Startups Paranaenses 
2020/2021 também traz visões detalhadas sobre os ecossistemas de inovação em cada 
uma das seis regionais que compõem o StartupPR. 

Regional Leste

Como visto na seção anterior, a Leste é a regional com mais startups em todo o estado: 
são 444 iniciativas ou 31% do total. Curitiba, concentra 95% das startups da região, com 
422 empresas. Fora da capital, outras oito cidades tiveram pelo menos uma resposta no 
mapeamento — totalizando as 22 startups restantes na região, fora de Curitiba. São 20 
iniciativas em outras cidades da Região Metropolitana e mais duas no litoral (Pontal do 
Paraná e Antonina).

Startups por cidade — Regional Leste
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Como vimos anteriormente, “IT & Comm” é a vertical mais citada, com 59 startups (duas 
delas fora de Curitiba), seguida por HealthTech & Wellness e ConstruTech (ambas com 
31 empresas), com as FinTech e InsurTech fechando o top 5, com 28 startups, além da 
categoria “Outros”, com 34 respondentes. Todas as 29 verticais mapeadas na pesquisa 
apresentaram, pelo menos, um registro na Regional Leste, com exceção de Aerospace.

Startups por vertical — Regional Leste

Pouco mais da metade das startups da Regional Leste estão em fase de operação: houve 
225 respostas nesse sentido, ou 50,7%, bem acima dos 32,7% dos dados gerais do Paraná. 
Em compensação, somente duas startups (0,5%) afirmaram estar em fase de descoberta. 
A região também tem um número relevante de iniciativas em estágios mais avançados 
de maturidade: 120, se somadas as startups em tração (80 ou 18%) e scale-ups (40 ou 9%).

Startups por Momento — Regional Leste
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O gráfico de públicos-alvo da Regional Leste segue a tendência dos dados gerais do 
Mapeamento das Startups Paranaenses 2020/2021: grande foco no B2B2C (42,7%) e B2B 
(36,9%). As startups que fazem negócios apenas com consumidor final formam 18,9% da 
Regional Leste, dentro do esperado, mas P2P e B2G têm participação ainda menor que a 
média geral — apenas 3 registros ou 0,68% das 444 empresas da região.

Startups por público-alvo
— Regional Leste

As startups da Regional Leste costumam ter sede própria com uma frequência maior 
do que a média: foram 236 respostas nesse sentido, ou 53,7%, contra 37,9% do estado. 
Os escritórios compartilhados em coworkings também ganham maior preferência aqui, 
com 13,3% do total. Desse modo, há menos startups “na garagem” — 20,7% contra 35,7% 
do Paraná —, embora esse seja o segundo local mais escolhido pelos empreendedores 
da Regional Leste. Incubadoras correspondem a 11,9% do total e hotéis tecnológicos são a 
sede de 0,9%.

Onde ficam as startups?
— Regional Leste
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Se, no cenário geral, é possível observar um crescimento acentuado e constante a partir 
de 2015 até 2020 — o ano com maior número de “nascimentos” — a situação é um tanto 
diferente na Regional Leste: 53 startups surgiram em 2020, 40% a menos do que no ano 
anterior. Os três anos entre 2017 e 2019 foram os que mais presenciaram novas iniciativas 
na Regional Leste. 

A parcela de startups que nasceu antes de 2015 é de 17,3% (77 empresas), maior que os 
12,9% do geral. O índice de formalização também é muito acima da média: 89,2% das 
startups da Regional Leste já abriram CNPJ, contra 67,4% do Paraná. Por fim, 31% dos 
respondentes da região disseram ter recebido investimentos externos — 20,8% deram a 
mesma resposta, em todo o estado.

Ano de criação — Regional Leste
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Regional Norte

Londrina é a segunda cidade com mais startups no Paraná: são 180, o que corresponde 
a 65% das 275 iniciativas mapeadas na Regional Norte. Contudo, 20 outras cidades nos 
arredores tiveram pelo menos um registro na pesquisa. Existem quase 100 startups em 
outros municípios do norte, além de Londrina. 

Startups por cidade — Regional Norte

Dentro da Regional Norte, o modelo B2B2C (empresas e consumidor final) tem ainda 
mais força do que em outras regiões: são 53,8% contra 41,2% da média estadual. Já a 
porcentagem de empresas B2C fica abaixo: elas correspondem a 19,2% do Paraná, mas 
pouco mais de 14% das 275 startups Regional Norte. Porém, todos os públicos-alvo são 
representados pelo menos uma vez nesse território.

Startups por público-alvo — Regional Norte
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Um terço das AgroTechs do Paraná — 52, das 141 mapeadas — estão na Regional Norte, 
sendo esta a vertical mais importante por uma larga margem. 34 dessas 52 AgroTechs 
ficam em Londrina — o que corresponde a 65%, mesma concentração que observamos 
no geral, demonstrando que esse segmento é importante para toda a região. 

É interessante observar Tourism e EduTech, empatadas na quinta posição da Regional 
Norte, com 14 startups cada. São verticais que não aparecem no Top 5 de Londrina e, 
analisando de onde são essas iniciativas, é possível encontrar várias cidades menores na 
lista. São segmentos que podem se espalhar por toda a Regional Norte.

Startups por vertical — Regional Norte

Isso nos remete ao próximo dado que temos para apresentar sobre a Regional Norte: os 
momentos de suas startups. De modo geral, o gráfico do ano de criação segue dentro da 
média paranaense, com um crescimento substancial desde 2015 e o maior número de 
“nascimentos” em 2020 (86 novas startups). 

Ano de criação — Regional Norte

Contudo, há um salto ainda maior entre 2018 e 2019: cerca de 75%, de 41 para 71 startups 
criadas em cada ano, respectivamente. Também observamos que 37,5% das iniciativas 
da Regional Norte está em estágio de validação — bastante acima da média estadual de 
25,9% para essa faixa. Curiosamente, há uma parcela muito menor de startups na fase 
de operação (25,1% x 32,7% em média), mas as outras fases não fogem muito dos dados 
encontrados no geral do estado. 
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Isso pode ser um sinal de crescimento para a Regional nos próximos mapeamentos, com 
muitas dessas iniciativas em validação alcançando níveis de maturidade mais avançados 
e atraindo novos investimentos para esse ecossistema. 

Startups por momento — Regional Norte

Outro dado interessante — que não está diretamente relacionado, mas dá sinais sobre 
a maturidade e potencial da Regional Norte — é o local de instalação das startups. Uma 
grande parcela das 275 startups está “na garagem”: 46,5%. Outros 33,1% já possuem sede 
própria, 11,3% estão em incubadoras e 5,8% em coworkings — menos que a média geral 
do estado, mas sem fugir muito do padrão. A parcela de startups instaladas em hotéis 
tecnológicos, embora ainda seja uma minoria, é um pouco acima do geral: 3,3% x 2,4%. 

Reforçando essa linha de pensamento, o índice de formalização na Regional Norte é 
um dos menores do estado: 47,2% das startups ainda não possuem CNPJ — em especial 
aquelas nascidas nos últimos dois anos. Já o índice de startups que receberam algum 
tipo de investimento externo não foge do padrão: 22,9% na Regional Norte contra 20,8% 
do Paraná como um todo. 

Onde ficam as startups? — Regional Norte
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Startups por cidade — Regional Sul
Regional Sul

Um ecossistema diversificado e em franco crescimento. Esse é o resumo do que 
encontramos nos dados específicos da Regional Sul neste Mapeamento das Startups 
Paranaenses 2020/2021.

O primeiro fator que chama a atenção é como a inovação se espalha por todo o território: 
essa é a única regional com três cidades no top 10 dos maiores cenários locais do Paraná 
— Pato Branco (3º, com 126 startups), Dois Vizinhos e Francisco Beltrão (ambas em 8º, 
com 37). 

Pato Branco concentra cerca de 50% das startups de sua Regional e, somando as três 
maiores cidades, temos “apenas” 80% do total — para efeito de comparação, Curitiba 
sozinha conta por 95% da Leste. Com efeito, recebemos ao menos uma resposta de 21 
cidades do Sul — a maior quantidade das seis regionais, empatada com a Norte. Se, na 
seção anterior, dissemos que as oportunidades podem surgir em todos os lugares, o Sul é 
uma das maiores provas disso.

Outra observação extremamente interessante é que esta é a única das seis regionais 
onde absolutamente todas as verticais foram citadas pelo menos uma vez. De fato, é 
possível observar no gráfico abaixo que há muitos segmentos bem representados no Sul 
do Paraná: embora o AgroTech assegure o primeiro lugar, seguindo a média geral, seu 
destaque não é tão contundente como em outras regiões do estado.
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Entre todos os segmentos, é possível identificar dois destaques. FoodTech é apenas a 11ª 
vertical no ranking geral do estado, mas entra no Top 5 da Regional Sul, com 16 startups 
mapeadas. Mas o maior destaque é AdTech & MarTech: do 12º lugar, na média, a vertical 
pula para o segundo lugar no Sul (empatada com HealthTech & Wellness).

Startups por vertical — Regional Sul

Também é curioso observar que esta é uma das duas únicas regionais do estado onde o 
B2B2C não é o público-alvo predominante para as startups: aqui no Sul, ele é responsável 
por 28,5% do total, atrás do B2C (34,9%) e B2B (32,5%) — recapitulando, essas parcelas são 
de 41,2%, 19,2% e 36,2% na média geral, respectivamente.

Startups por público-alvo — Regional Sul
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Toda essa diversidade pode ser consequência de um ecossistema de inovação que está 
começando a crescer com mais força — e investindo bastante nesse sentido. Todos os 
gráficos a seguir reforçam esta linha de pensamento. 

Em primeiro lugar, mais da metade das startups mapeadas na Regional Sul estão na fase 
de descoberta — 54,6%, especificamente, mais que o triplo da média estadual, de 15,1%. 
Por outro lado, cerca de um sexto (16,4%, na verdade) das empresas já estão em estágios 
mais avançados de maturidade. Isso é bem menos que a média paranaense (26,2%), mas 
mostra que há startups maiores nesse ecossistema. 

A maior diferença fica mesmo nas fases de operação e validação — no Sul, elas têm 
apenas metade da fatia que possuem em média.

Startups por Momento — Regional Sul

Pode-se dizer que outro fator que dá respaldo para o ecossistema da Regional Sul é a 
presença das incubadoras: elas são a sede de 20,9% das 249 startups mapeadas, acima 
dos 15,7% gerais. Contudo, é necessário observar que a grande maioria das iniciativas 
funciona mesmo “na garagem”: são 59%. Menos de um quinto (18,1%) das startups do Sul 
têm sede própria.

Onde ficam as startups? — Regional Sul
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Mas o gráfico que mais chama atenção nessa história é o do ano de criação. Embora 
exista uma parcela relevante de startups nascidas antes de 2015 e algum movimento 
maior a partir desse ano, não há um crescimento constante até 2019. Porém há mais que 
o dobro de startups nascidas neste ano (36) do que no anterior (18). Em 2020, contudo, a 
diferença é ainda maior: temos quase quatro vezes mais startups nascidas esse ano.

Ano de criação — Regional Sul

Sobre investimentos, apenas 6,4% das startups da Regional Sul declararam ter recebido 
investimentos externos. Além disso, a regional é a única com índice de formalização abaixo 
dos 50%: apenas 42,17% de suas startups abriram CNPJ.
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Regional Oeste

Analisando os dados específicos da Regional Oeste, temos a impressão de um 
ecossistema de inovação possivelmente mais maduro e com crescimento estável no 
interior, estimulado pela vertical de maior força no estado — AgroTech — mas com muitos 
outros destaques. Assim como no Sul, a presença de iniciativas em todo o território e não 
apenas em pólos regionais chama a atenção. 

No geral, Cascavel é a única sede que concentra menos de 50% das startups mapeadas 
em sua Regional (46,1% ou 89 respostas). Foz do Iguaçu (42 respostas) e Toledo (34) são 
outras cidades importantes para a inovação no Oeste — esta última não entrou Top 10 
cidades com mais startups no estado por muito pouco, pois Campo Mourão (Noroeste) 
tem 35. Ao todo, 15 cidades tiveram pelo menos um registro neste mapeamento. 

Startups por cidade — Regional Oeste

Além disso, observamos uma grande quantidade de segmentos representados na 
Regional Oeste: 26 delas tiveram, pelo menos, uma resposta. A Regional Oeste comprova 
a força do AgroTech: são 23 delas nesse ecossistema, quase o dobro da próxima colocada 
na lista (IT & Comm, com 12). A partir do terceiro lugar, as forças de cada vertical se 
equilibram, simbolizando uma boa variedade no ecossistema. A Ao considerarmos a 
categoria “Outros”, ela fica em primeiro lugar — é a única ocorrência disso no estado.
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Startups por vertical — Regional Oeste

Ainda no assunto “verticais” é interessante fazer duas observações. A primeira é a 
ausência de “Tourism” no Top 10 da regional, embora assegure o segundo lugar em Foz 
do Iguaçu: das seis startups desse segmento em todo o Oeste, cinco estão neste pólo 
turístico — a título de curiosidade, a sexta empresa está em Cascavel. 

Mas enquanto as iniciativas de Tourism estão concentradas, as AgroTechs não parecem 
estar: a primeira vertical mais citada na Regional Oeste, com 23 ocorrências, aparece 

apenas em quarto lugar em Cascavel (5) e quinto em Foz (3). Há AgroTechs em nove 
municípios do Oeste e a cidade com o maior quantidade delas é Toledo (6)

Analisando os momentos das startups do Oeste, chama a atenção a porcentagem de 
empreendedores que afirmaram estar em “tração”: são 34,2%, quase o dobro da média 
do estado (17,6%). Além disso, há uma parcela relevante de “scale-ups”: 18 ou 9,3% (8,6% 
no geral). Contudo, assim como em todo o Paraná, as ideias em estágios mais iniciais 
de evolução são a maioria: 28% estão em validação (contra 25,9% no estado), 22,3% se 
encontram em operação (contra 32,7%) e 6,2% estão na fase de descoberta (aqui temos 
uma grande diferença em relação à média, que é de 15,9%).

Startups por momento — Regional Oeste
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A Oeste é a única outra regional, além do Sul, onde o público-alvo B2B2C não fica com a 
primeira colocação: o domínio aqui é do B2B, o que faz todo sentido quando observamos 
os segmentos de atuação das startups locais. Ele é responsável pela receita de 54,4% das 
empresas do Oeste, seguido pelo B2B2C (com 29%), enquanto o B2C fica com apenas 
11,4% do total (19,2% na média estadual).

Startups por público-alvo — Regional Oeste

Outra semelhança que observamos entre as Regionais Sul e Oeste é a porcentagem de 
startups em incubadoras, maior que em outras regiões e do que a média do estado. 24,9% 
dos empreendedores do Oeste afirmaram estar em locais como esses contra 15,7% de 

todo o Paraná, além dos 6,7% que relataram sediar suas startups em hotéis tecnológicos 
(contra 2,4% no geral). Contudo, a maior parcela das empresas dessa Regional possuem 
sede própria: são 41,5%, uma parcela que não foge muito da média estadual (37,9%). Há 
muito menos startups “na garagem”: 22,8% no Oeste x 35,7% no Paraná.

Onde ficam as startups? — Regional Oeste
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Ano de criação — Regional Oeste

Com relação ao ano de criação das startups mapeadas, depois de 2015, temos um 
crescimento estável e sustentado, com cada ano superando o anterior — um gráfico que 
se assemelha a uma escada. Por mais que o incremento não seja tão grande em 2020, 
esse ainda é o ano com mais startups criadas: 46. As maiores diferenças são registradas 
entre 2017 e 2018 e, subsequentemente, com 2019.
Para terminar, outro dado positivo sobre a Regional Oeste é seu índice de formalização, 
sensivelmente acima da média estadual: 75,6% no Oeste x 67,4% no geral. A parcela de 
startups que já receberam investimentos externos fica próximo do esperado — 18,6% x 
20,8%.
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Regional Noroeste

Em sintonia com os novos tempos e seus desafios, a Regional Noroeste é a única onde a 
vertical “HealthTech & WellNess” (terceiro lugar no geral do estado) foi a mais citada: 23 de 
suas 175 startups atuam nesse segmento. 

Mas essa vertical concentra apenas 13% do total, havendo também uma grande variedade 
de iniciativas em outros segmentos: ao todo, 26 verticais foram citadas pelo menos uma 
vez no Noroeste. Delas, destacamos as AdTechs & MarTechs, que são a 12ª no ranking geral 
do estado, mas aqui tomam o 4º lugar — empatados com AgroTech, sempre presente em 
todo o interior do Paraná —, com 14 startups. Como é possível observar pelo gráfico ao 
lado, a distribuição de iniciativas por segmento é relativamente equilibrada na Regional 
Noroeste.

Startups por cidade — Regional Noroeste
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Startups por Momento — Regional Noroeste Startups por público-alvo — Regional Noroeste

 
É interessante analisar os momentos das startups dessa Regional: há menos empresas 
em estágios mais avançados de maturidade (tração e scale-up), mas há muitas ideias 
em validação (38,9%) e uma parcela relevante de startups já em plena operação (33,7%). 
Isso dá sinais de que o Noroeste pode ganhar mais destaque nas próximas edições do 
Mapeamento, caso essas ideias floresçam.

Startups por Vertical
— Regional Noroeste
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Ano de criação — Regional Noroeste

Analisando em que ano as startups mapeadas nasceram, observamos que os maiores 
períodos de crescimento foram em 2017 e 2018, com um ritmo menor nos anos que se 
seguiram. Os menores números de 2020 são diferentes dos que encontramos em outras 
regionais e na média do estado — ainda assim, só perdem para 2018 e 19.

Os outros dados seguem aquilo que é esperado na média do estado e no comparativo 
com outras Regionais: o índice de formalização é de 66% e 18,8% das startups disseram 
ter recebido investimentos externos. Por fim, também é importante mencionar que 38,3% 
das iniciativas estão “na garagem” e 33,1% já possuem sede própria — há uma inversão 
entre o primeiro e o segundo lugar para os dados gerais do estado, mas as porcentagens 
são semelhantes (35,7% e 37,9%, respectivamente).

Onde ficam as startups — Regional Noroeste
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Regional Centro

Finalizando nossa viagem pelas seis regionais, chegamos no Centro. Trata-se de um 
ecossistema bastante concentrado em sua sede e maior cidade, Ponta Grossa: 76 das 98 
startups mapeadas (77,5%) estão lá. Além dela, destacam-se Guarapuava (13 startups) e 
Irati (4). Apenas sete cidades receberam algum registro neste mapeamento.

Startups por cidade — Regional Centro

Foram 21 verticais com, pelo menos, uma resposta. É a menor quantidade do estado, mas 
ainda assim um número relevante, mostrando que o ecossistema do Centro pode não 
ser grande, mas tem bastante variedade. A vertical mais citada foi Customer Service, com 
13 startups. Nota-se que esta é a 7ª categoria no ranking geral do estado, mas aqui tem 
posição de destaque. Também chama a atenção ver LogTech (16ª no Paraná), ocupando o 
3º lugar aqui.

Startups por vertical — Regional Centro
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Por um lado, ela tem o maior índice de “scale-ups” (20,3% contra 8,6% do estado) e de 
startups em tração (27,1% contra 17,6%). Além disso, 18 de suas 98 startups (18%) nasceram 
antes de 2015.

Contudo, embora haja um aumento no número de startups nascidas nos últimos anos 
— especialmente em 2019, com 27 — não temos um gráfico crescente, na forma de uma 
escada, como em outras regionais ou no geral do estado. Outro dado que salta aos olhos 
é a parcela de startups que afirmou ter recebido investimentos externos: 9,18%, maior 
apenas que o Sul (6,4%), contra uma média de 20,8% do Paraná.

Startups por momento — Regional Centro

Ano de criação — Regional Centro

Por fim, os outros dados da Regional Centro seguem a média de dados gerais do Paraná 
exibidos anteriormente: B2B2C é o público-alvo mais presente e há um equilíbrio entre 
as startups que ficam “na garagem” e aquelas que já possuem sede própria. O índice 
de formalização, 59,1%, fica abaixo da média do estado (67,4%), mas acima de outras 
regionais.
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Startups por público-alvo — Regional Centro Onde ficam as startups? — Regional Centro
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Um olhar mais profundo para as 
principais verticais

Para finalizar as análises sobre o Mapeamento das Startups Paranaenses 2020/2021, 
realizamos também um recorte dos dados pelas verticais. Priorizamos os cinco mais 
presentes no estado: AgroTech (141 startups), HealthTech & WellNess (121), It & Comm (104), 
ConstruTech (85) e EduTech (81). É interessante observar, antes de tudo, que essas cinco 
verticais concentram mais de um terço de todas as startups mapeadas, em 29 segmentos 
possíveis: são 532 startups de 1434 (37%). 

O primeiro dado que chama a atenção é que todas as cinco maiores verticais estão 
presentes em todas as seis Regionais. Como se poderia imaginar, a Regional Leste que já 
se destaca no ranking geral, também lidera em quatro desses cinco segmentos. 

Mas ela tem uma grande predominância apenas em IT & Comm (56,7%), com uma 
distribuição mais proporcional nas outras — em HealthTech & Wellness, há um empate 
com o Norte, cada Regional com cerca de 25% das startups desse segmento. 

Por outro lado, em AgroTech, o Leste fica apenas em quarto lugar. Aqui, quem tem mais 
força é a Regional Norte: são 52 AgroTechs (36,8%), com Londrina se destacando como o 
maior pólo dessa vertical em todo o estado, com 34 iniciativas. Toledo também merece 
menção: não aparece no Top 10 das cidades com mais startups no estado, mas fica no 
sexto lugar da vertical AgroTech — 7 de suas 34 startups atuam nesse segmento.

Sobre o momento das startups, HealthTech & Wellness foi a vertical com mais startups 
nascidas em 2020 (35), embora já viesse em uma crescente desde o ano anterior (31), 
sendo que 58% do total de startups do setor estão em fase de descoberta ou validação. 
Em ConstruTech são 44 startups em descoberta e validação (51,7%). 

Encontramos um cenário muito diferente em IT & Comm, onde 58% das startups já estão 
em fase de operação e há o maior índice de formalização das cinco verticais (83,6%), mas 
o setor continua observando o nascimento de novas ideias: 24 das 104 startups estão 
em fases iniciais e 16 delas nasceram em 2020 mesmo. EduTech é outra vertical com alto 
índice de empresas em plena operação: 43,2%.

Passando para a vertical mais presente no Paraná — AgroTech — é interessante notar 
que ela tem startups em todos os estágios de maturidade, com certo equilíbrio em seus 
dados. Também há uma grande parcela de “scale-ups”: 11,3%, contra uma média de 5% 
das outras verticais analisadas. Por fim, é interessante observar que essa é a vertical com 
a maior parcela de startups que já recebeu investimentos externos: 31%. As outras não 
ficam muito distantes da média geral do estado (20,8%).
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VERTICAIS POR REGIÃO
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VERTICAIS POR MOMENTO FORMALIZAÇÃO
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STARTUPS PARA FICAR DE OLHO

Os dados da pesquisa quantitativa já nos disseram bastante, certo? Mas, muito além 
de dados e análises, startups são feitas por pessoas - e há muitas histórias incríveis nas 
startups paranaenses que os números não mostram. 

Assim, vamos contar aqui a história de 16 startups de destaque: as vencedoras do 
StartupPR Conecta Awards nas categorias Referência e Revelação, de cada uma das 
seis regionais do Sebrae/PR, assim como as quatro startups paranaenses finalistas do 
programa Capital Empreendedor, do Sebrae Nacional.

Nossa equipe entrevistou1 16 empreendedores e cada um deles contou um pouco da sua 
trajetória, de como chegaram até aqui. 

Tem muita coisa bacana nas páginas a seguir, não perca!
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CIDADE
Londrina

Real Estate Tech

Scale-up

2016

47

B2B2C

Marketplace, Venda de serviços 

VERTICAL

MOMENTO

CRIADA EM

PESSOAS NO TIME

PÚBLICO-ALVO

MODELO DE RECEITA

Arbo Imóveis
Vencedora da categoria Referência na 
Regional Norte

→ O que a Arbo Imóveis faz?
A Arbo é um marketplace do mercado imobiliário, que simplifica transações 
imobiliárias para locatários, proprietários, administradores e compradores. 
Para isso, buscamos desburocratizar a venda e a locação de imóveis para o 
usuário, além de oferecer uma ferramenta de gestão que auxilia imobiliárias, 
incorporadoras e corretores autônomos em suas atribuições diárias. 

Para facilitar os processos, dispomos também de produtos que tratam 
algumas dores do mercado, com foco principal na satisfação do cliente, 
seja ele o cliente final (B2C) ou nosso parceiro (B2B). Durante a pandemia, 
a Arbo cresceu 300% em vendas, o que mostra o nosso comprometimento 
com os objetivos. Atualmente, a Arbo está presente em mais de 220 cidades, 
espalhadas em 17 estados brasileiros, e também na Flórida.

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da Arbo 
Imóveis:
A trajetória da Arbo começa em 2017: após dez anos de atuação no mercado 
imobiliário tradicional, o nosso CEO, Manoel Gonçalves, decidiu juntar a sua 
experiência com a tecnologia. Assim, ele e sua parceira Thaiana Morais criaram 
a Arbo, uma plataforma de prestação de serviços imobiliários para solucionar 
problemas do modelo tradicional. 

No primeiro ano de sua história, a Arbo atuava em um modelo semelhante 
ao de franquias: nós realizávamos parcerias com imobiliárias que passavam 
a atender como Arbo, partilhando dos custos desse negócio. Mas ao 
percebermos que esse modelo não era escalável, entendemos que oferecer 
tecnologia e metodologia para que essas imobiliárias tenham sucesso em suas 
transações é o melhor caminho a seguir. 

E esse modelo é o modelo que tem dado certo. Neste ano, recebemos aporte para que 
pudéssemos pisar no acelerador e fazer o negócio crescer ainda mais, já que passamos de 
100 clientes no modelo B2B.

No início, até a entrada dos primeiros integrantes do time de desenvolvimento, os 
cadastros eram feitos de forma manual e sem automatizações. Hoje, os processos são 
totalmente automatizados, desde o cadastro de interesse do cliente final (B2C) até o 
momento em que o corretor recebe a notificação em seu app. Desde o início, muitos 
pontos passaram por mudanças e temos certezas que muitos outros ainda irão mudar.

→ Por que você diria que a Arbo Imóveis é uma startup para 
ficar de olho? 
A Arbo é uma startup para ficar de olho porque trabalha com foco em simplificar as 
transações imobiliárias, com o objetivo de deixar os processos mais felizes para quem 
vende, compra ou administra imóveis. Nosso grande diferencial está no foco total na 
satisfação do cliente, seja ele B2B ou B2C. Para isso, contamos com inúmeros produtos e 
serviços que visam facilitar e desburocratizar processos imobiliários para todos os agentes 
envolvidos. 

Além disso, é importante observar que o mercado imobiliário ocupa uma posição de 
destaque na economia brasileira. Segundo dados de 2020, a participação do setor no PIB 
(Produto Interno Bruto) do Brasil é de 8%. A Arbo está em crescimento para atender cada 
vez mais clientes no mercado nacional.

Marlon Pascoal
CTO da Arbo Imóveis

https://www.facebook.com/arboimoveis/
https://www.instagram.com/arboimoveis/
https://www.arboimoveis.com.br/
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CIDADE
Curitiba

LogTech

Tração

2020

18

B2B

Venda de serviços

VERTICAL

MOMENTO

CRIADA EM

PESSOAS NO TIME

PÚBLICO-ALVO

MODELO DE RECEITA

CargOn
Vencedora da categoria Revelação na 
Regional Leste

→ O que a  CargOn faz?
Nosso propósito é facilitar a logística para as pessoas. Nós nascemos por causa 
de uma inquietude com a falta de soluções que tivessem um olhar de gestão, 
um olhar de produtividade e de informação na área da logística. 

Hoje, nossa atuação principal é no transporte rodoviário de cargas. Nós nos 
diferenciamos nisso por nascer da logística, não apenas da tecnologia: eu 
atuei por 17 anos em empresas da área, então a gente sabe exatamente as 
dores que esse mercado tem — segurança da carga, riscos, dificuldade de 
contratação…

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da  CargOn:
Nós iniciamos o desenvolvimento do produto em 2019 e abrimos, como 
empresa mesmo, em março de 2020 — são nove meses desde o início 
do trabalho. Desde então, foram mais de 335 milhões de reais em fretes 
transacionados pela plataforma e mais de 100 mil cargas. Um movimento bem 
grande que a gente atingiu.

Estamos com 18 funcionários, quatro freelancers e mais uma agência de 
marketing e outra de relações públicas — uma equipe grande para a gente 
acelerar esse processo e conquistar o maior número possível de clientes e 
usuários.

→ Por que você diria que a  CargOn é uma startup para ficar 
de olho? 
Em nove meses a gente fez muitas coisas, alcançamos esses números de movimentação, 
um faturamento legal... Além disso, já conquistamos esse prêmio do Sebrae/PR e 
entramos em um Top10 do 100 Open Startups. Além de sermos a primeira Logtech a 
usarmos Inteligência Artificial para validar os cadastros de motoristas.

Mas o que nos destaca é a vontade de fazer. Além da tecnologia, nós focamos muito no 
aspecto humano: nas necessidades dos motoristas, dos colaboradores, das empresas… 
Costumamos usar uma hashtag #logtechhuman, que resume esse ideal. 

Dentro desse propósito, todo mundo aqui trabalha com visão de dono. Esse pensamento 
de inquietude, a vontade de fazer algo diferente é muito forte aqui.

Denny Mews
CEO & Founder da CargOn

https://www.facebook.com/cargonlogtech/
https://www.instagram.com/cargon_logtech/
https://cargon.com.br/
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CIDADE
Ponta Grossa

EduTech

Operação

2019

4

B2B

Venda de produtos, Venda de 
serviços, Clube de Assinatura

VERTICAL

MOMENTO

CRIADA EM

PESSOAS NO TIME

PÚBLICO-ALVO

MODELO DE RECEITA

Clube da Robótica
Vencedora da categoria Revelação na 
Regional Centro

→ O que a  Clube da Robótica faz?
O Clube da Robótica é uma escola de robótica diferente das convencionais: 
tem como propósito difundir a cultura maker, mostrando que a tecnologia 
e a robótica podem estar ao alcance de todos. O Clube oferece aulas de 
programação e robótica, além de consultoria e desenvolvimento de protótipos, 
inclusive para empresas.

Além das aulas e consultorias, nós lançamos recentemente a RobotBox, um 
serviço de assinaturas mensal em que os assinantes recebem projetos para 
serem montados em casa. Assim, queremos mostrar que a inovação pode 
surgir de outras experiências, e sem o uso de computadores, tablets ou 
celulares. 

Nós também procuramos nos engajar com o mundo acadêmico: alunos do 
Clube, de 14 a 17 anos, estão participando de um projeto em parceria com a 
Universidade Estadual de Ponta Grossa para produzir um ventilador pulmonar 
de baixo custo. Além disso, o Clube está entre as startups que fazem parte do 
Hub de Inovação da UEPG

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da  Clube 
da Robótica:
O Clube da Robótica nasceu em instituições de ensino de Ponta Grossa, 
a partir de uma necessidade que eu sentia de ter espaço para dar vida a 
invenções, além de compartilhar conhecimento e ferramentas na área da 
robótica para mais pessoas.

Desde 2018, contamos com um espaço próprio para receber alunos e projetos. 
A partir disso, tivemos várias outras conquistas: alguns de nossos estudantes 
ganharam prêmios em competições de robótica, entramos no Hub de 

Inovação da UEPG e fomos reconhecidos como startup revelação da Regional Centro no 
Conecta Awards, do StartupPR, em 2020. 

Também nesse ano, a revista Forbes destacou nosso trabalho em parceria com a artista 
plástica Kátia Willie, em um projeto exposto no Museu de Arte Sacra de São Paulo. O 
Clube da Robótica ajudou a “dar vida” às obras de arte.

→ Por que você diria que a  Clube da Robótica é uma startup 
para ficar de olho? 
O Clube da Robótica é uma startup que está sempre se reinventando para impactar cada 
vez mais pessoas, de forma positiva. Na pandemia, por exemplo, tivemos uma resposta 
muito rápida para adaptar nossos produtos, com as aulas online e a criação do RobotBox. 
Com essa solução, já estamos presente em 15 estados. 

Hoje, o Clube da Robótica é referência para desenvolvimento de protótipos e temos 
alunos premiados em várias competições e olimpíadas intelectuais. Além disso, 
continuamos investindo na melhoria dos serviços, promovendo a inclusão de alunos 
especiais, investindo em pessoas e mantendo um time jovem, cheio de sonhos.

Evandro Kafka
Co-founder e CEO do Clube da 
Robótica

https://clubedarobotica.com.br/
https://www.instagram.com/clubedarobotica/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/clubedaroboticapg
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CustomerX
Vencedora da categoria Referência na 
Regional Oeste

→ O que a CustomerX faz?
Quem nunca teve uma reclamação de uma empresa que conhece? Quem 
nunca passou raiva buscando atendimento? É exatamente isso que a gente 
quer mudar. Nós queremos ajudar as empresas a se relacionarem melhor com 
os seus clientes. 

Para isso, nós construímos uma ferramenta para identificar como os 
clientes de uma empresa estão se desenvolvendo, se estão recebendo o que 
contrataram ou tendo bons resultados. É assim que a gente ajuda nossos 
clientes a terem sucesso e os clientes dos nossos clientes também.

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da 
CustomerX:
Nós começamos há cerca de três anos com o projeto, quando eu fui contratar 
uma solução de customer success para a empresa em que eu trabalhava e não 
encontrei nenhuma: as que existiam eram poucas, caras e, em sua maioria, 
de fora do Brasil, em geral. Foi aí que percebemos que havia espaço para uma 
solução “brazuca”, com o perfil daqui. 

Logo que eu identifiquei essa oportunidade, eu chamei um amigo para tocar 
esse projeto comigo. Então vimos outras áreas que precisavam de cuidado e 
chamamos outros amigos para trabalhar nisso. Somos em cinco sócios e, nos 
primeiros meses, nós trabalhávamos de madrugada, porque não tínhamos 
condições de pedir demissão dos nossos empregos e nos dedicar full-time a 
CustomerX. 

Nesses primeiros meses, a gente passou por alguns programas do Sebrae 
que ajudaram a abrir nossa cabeça, como o Operação. Depois de nove meses, 
passamos em uma aceleradora em Florianópolis. Foi uma fase diferente, 
um baita de um desafio, mas que a gente aprendeu muito. Ali que a gente 
começou a faturar. 

Quando voltamos para Toledo, nós fomos uma das primeiras empresas incubadas no 
Biopark. Ficamos um pouco mais de um ano lá e aprendemos muita coisa. Em 2019, 
conseguimos atingir nosso primeiro marco de sucesso, o break-even, e conseguimos 
contratar mais pessoas. 

2020 estava sendo um ano maravilhoso, até que veio a pandemia. Passamos por 
muitas dificuldades, com clientes querendo cancelar ou pedindo bonificação. Mas nos 
recuperamos e, em junho, já conseguimos ter nosso melhor mês de faturamento. Desde 
então, todos os meses foram recorde para a gente. 

→ Por que você diria que a CustomerX é uma startup para 
ficar de olho? 
Em primeiro lugar, a gente é uma empresa muito sólida no nosso propósito e nos 
quesitos humanos. Nós temos uma equipe muito forte, muito focada e que recebe toda 
autonomia possível para crescer. Além disso, nós temos muita transparência com nossos 
clientes e leads: alguns valorizam tanto que fecham contrato conosco, por causa desse 
atendimento humano e dessa troca de valor constante.

Além disso, nós temos construído um produto fantástico e nosso trabalho para melhorar 
nunca para. Em 2021, nós vamos lançar alguns recursos inéditos no nosso mercado. O 
objetivo para o futuro é conquistar o mercado global.

Leonardo Superti
CEO e Founder da 
CustomerX

https://www.facebook.com/CustomerXBR/
https://www.instagram.com/customerxbr/
https://www.customerx.cx/
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Cor.Sync
Finalista do programa Capital 
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→ O que a  Cor.Sync faz?
A Cor.Sync é uma solução completa para diagnóstico rápido e preciso de 
infarto. A nossa solução é inovadora porque hoje o diagnóstico de infarto 
costuma ser rápido ou preciso, mas nós conseguimos unir as duas coisas. 
Isso é muito importante para salvar vidas, já que 50% das mortes por infarto 
acontecem dentro de hospitais e poderiam ser evitadas com diagnósticos 
— e ações — mais rápidas. Esse é o nosso propósito: diminuir as mortes intra-
hospitalares por infarto no Brasil. 

Sendo assim, a nossa solução consiste em um dispositivo de mesa, o Cor.Sync 
Point of Care. Ele mede a concentração de troponina cardíaca no sangue, 
que é o principal biomarcador de infarto. Nós entregamos um resultado 
quantitativo em oito minutos, com a mesma precisão de um laboratório.

Além disso, como sabemos que nem sempre é possível ter um cardiologista 
de plantão em todos os hospitais — em especial os públicos ou de interior — 
nós criamos uma plataforma de auxílio à decisão clínica. A nossa inteligência 
artificial pega os dados do dispositivo, cruza com os dados do paciente e 
mostra um dashboard para ajudar o médico a tomar decisões mais assertivas.

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da  Cor.
Sync:
A Cor.Sync surgiu como uma pesquisa do meu mestrado em engenharia 
biomédica, em 2017. Há pouco mais de um ano, em 2019, eu e o Paulo 
fundamos a Cor.Sync e passamos a nos dedicar exclusivamente a esse projeto. 

Desde então, nós viemos recebendo apoios importantes: fomos pré-acelerados 
e agora estamos sendo acelerados pela Hards, que é o braço de hardware da 
Darwin, de Floripa; e pela Vibee Unimed de Lajeado (RS); estamos no Eretz.Bio, 

incubadora do hospital Albert Einstein; e no Cietec, incubadora da USP ; também estamos 
fazendo uma incubação à distância, com a Imperial College de Londres. 

Fomos aprovados em diversos editais de fomento, como o Finep 4.0, Conecta Startup 
Brasil e IA MCTI, já tendo quase 1 milhão em recursos para pesquisa e desenvolvimento. 
Recentemente também ganhamos o Prêmio Empreenda Saúde e representamos o Brasil 
no Everis Award Global, além de participar da final nacional do Capital Empreendedor do 
SEBRAE.

Tudo isso permitiu que a gente melhorasse nossa solução até o estágio atual: ela está em 
validação clínica e logo terá os registros da Anvisa, para começar as vendas ainda em 2021. 

→ Por que você diria que a  Cor.Sync é uma startup para 
ficar de olho? 
Porque nós temos um produto inovador, protegido por patente, resultado de uma 
pesquisa acadêmica, que resolve um problema relevante e que tem uma missão muito 
grande — salvar vidas. Nós queremos promover essa revolução no modo de fazer 
diagnósticos e dar ferramentas para que os profissionais de saúde possam salvar ainda 
mais vidas. 

Futuramente, nós vamos entregar essa solução não apenas para o infarto, como para 
outras doenças. O nosso próximo objetivo é adaptar a ideia para o AVC, outro problema 
que também afeta muita gente. Além disso, nós temos muitos parceiros nos ajudando 
nessa jornada — o que reforça nossa certeza de que estamos no caminho certo. 

Raul de Macedo
CEO na Cor.Sync

https://www.facebook.com/corsync.point.of.care
https://www.instagram.com/cor.sync/
https://corsync.com.br/
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Docato
Finalista do programa Capital 
Empreendedor

→ O que a  Docato faz?
A gente tem uma plataforma,onde todos os serviços com instituições públicas 
(fóruns, tribunais, prefeituras…) podem ser solicitados. A gente faz a retirada de 
documentos, a análise de informações deles ou os dois serviços combinados. 

Isso é muito importante porque o Brasil tem mais de 5 mil municípios, 
fora os órgãos estaduais e federais, e todas essas instituições movimentam 
bilhões de documentos todos os anos — que geralmente são de difícil acesso 
pela população que precisa deles. A gente simplifica muito esse processo, 
especialmente para escritórios de advocacia e grandes corporações, que são 
nossos principais clientes.

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da Docato:
Eu não sou advogado: sou formado em administração e ciências da 
computação. Para mim, falar de ir a um fórum, prefeitura ou tribunal e extrair 
um documento desses órgãos era como falar grego. Tudo era uma realidade 
muito distinta, mas deveria ser simples. A Docato nasceu dessa dificuldade de 
reunir documentos e dados de processos de órgãos públicos. 

Nós começamos em 2017, atacando um nicho bem específico: serviços 
presenciais de representação em fóruns e tribunais, principalmente 
atendendo escritórios de advocacia. A gente escolheu o pior serviço possível 
para entender bem quais eram as maiores dores desse mercado. A partir disso, 
a Docato foi evoluindo.

Os clientes começaram a pedir para nossos prestadores — temos mais de 
20 mil em todo o Brasil — realizarem outros serviços, em outras instituições. 
Também evoluímos no digital, analisando documentos disponíveis de forma 
remota — algo tão complicado quanto o presencial, já que só o judiciário tem 
mais de 200 sistemas para isso. 

Nós desenvolvemos robozinhos de inteligência artificial que analisam documentos e 
entregam as informações essenciais. Por exemplo: uma empresa vai comprar outra e 
precisa analisar todos os processos judiciais envolvendo essa empresa, para saber os 
riscos de passivos judiciais. Nossa IA retorna uma análise completa e detalhada em muito 
menos tempo — e com custo menor — que as formas tradicionais.

→ Por que você diria que a  Docato é uma startup para ficar 
de olho? 
Nós estamos crescendo muito, mas somos low-profile: não temos assessoria de imprensa, 
nem estamos aparecendo muito por aí… Apesar de fazermos parte do Cubo e do Inovabra, 
que são grandes ecossistemas inovação, nós não estamos dando muito a cara, porque 
estamos focados na operação. 

Mesmo assim, a gente é uma startup para ficar de olho porque temos um produto que 
está muito à frente em termos de rede, de prestadores, de execução do que as soluções 
tradicionais. Conseguimos entregar análises mais profundas, com mais rapidez e a um 
custo mais interessante. O nosso mercado é gigante e tem muito a ser explorado.

 

Vicente Barbur Neto
CEO na Docato

https://www.facebook.com/docatobrasil/
https://www.instagram.com/docatobrasil
https://docato.com.br/
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EdukaMaker
Finalista do programa Capital 
Empreendedor

→ O que a  EdukaMaker faz?
O principal proposito da EdukaMaker é mudar o cenário educacional do Brasil: 
usamos a cultura maker e a tecnologia para ressignificar o futuro tecnológico 
de nossos alunos, pais, professores e suas comunidades. 

Aplicamos cursos voltados à educação tecnológica como robótica, impressão 
3d, drones, gamificação e programação. Assim, nós aproximamos nossos 
alunos da tecnologia e os incentivamos a criar novos produtos, serviços, 
soluções e tecnologias.

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da  
EdukaMaker:
A EdukaMaker surgiu  dentro da UTFPR-FB em junho de 2016 — ambos os 
sócios eram do curso de licenciatura em informática. Em 2017, ela se tornou 
uma das 5 Startups mais atrativas do estado, em 2018, uma das as 100 mais 
atrativas do Brasil e top 7 no segmento de educação. Em 2019, estivemos entre 
as 300 mais relevantes do mundo, num cenário de mais de 13mil negócios de 
educação. 

Além disso, vale mencionar que passamos pela aceleração da FIEP e da 
InovAtiva, que é o principal e maior processo de aceleração da América Latina. 
Em 2020, chegamos à final da etapa nacional do Capital Empreendedor, do 
Sebrae, bem como à final do reality-show Rocket, da RPC.

→ Por que você diria que a  EdukaMaker é uma startup para 
ficar de olho? 
Um dos principais motivos dessa visibilidade que a EdukaMaker está ganhando é o seu 
propósito, que é totalmente alinhado às transformações necessárias para o futuro. Ou 
seja: alunos protagonistas e mais engajados, educação tecnológica de qualidade, bem 
como profissionais mais qualificados e experientes desde a base educacional.

Henrique A. 
Camargo
Co-founder e CTO na Edukamaker

https://www.facebook.com/edukamaker
https://www.instagram.com/edukamaker/?hl=pt-br
https://edukamaker.com.br/
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Geo-X
Vencedora da categoria Revelação na 
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→ O que a  Geo-X faz?
A Geo-X alia o uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) e de Inteligência 
Artificial (redes neurais), aplicados ao agronegócio, construção civil, mineração, 
saúde pública e outros setores. O uso de VANTs — ou seja, drones — 
autônomos e inteligentes permite obter imagens de forma mais acessível e 
rápida do que com uma equipe de campo.

As informações extraídas pelos sensores são processadas em softwares 
que aplicam inteligência artificial para análise dos dados. Os resultados são 
avaliados por nossos especialistas para validação e para o retreinamento da IA 
— isso para melhorar os resultados dessas análises. 

Essas soluções podem ser utilizadas em várias aplicações, como a criação de 
ortomosaicos, modelos numéricos de terreno, entre outras. O uso das redes 
neurais sobre essas massas de dados (big data) também possibilita novas 
aplicações, inclusive a agropecuária de precisão. 

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da  Geo-X:
A ideia começou no Vale do Silício — onde fica a Universidade de Berkeley, 
local onde nosso CEO Aislan Foina iniciou seu trabalho de pesquisa e 
desenvolvimento em VANTs. Desde então, a Geo-X foi construída com bases 
científicas e tecnológicas — com vários convites para novos projetos de 
pesquisa com instituições brasileiras e internacionais.

Um exemplo disso foi um projeto que realizamos na Alemanha, de fevereiro 
a julho de 2019, utilizando VANTs e modelagem de dados para automatizar 
inventários de estoque em uma empresa do ramo automobilístico. 

Com a pandemia de covid-19, também participamos de um projeto nos EUA, 
para verificar o cumprimento das recomendações de saúde (como uso de 

máscara) de forma automatizada. Outro trabalho interessante que estamos fazendo nos 
EUA é um sistema de segurança que detecta drones mal intencionados e os remove do 
local.

Aqui no Brasil, um dos nossos projetos recentes que merece destaque é a aplicação das 
imagens de VANTs para estimar a massa corporal de bovinos. Ele está sendo apoiado pela 
Fundação Araucária e está incubado no Parque Tecnológico de Pato Branco-PR.

→ Por que você diria que a  Geo-X é uma startup para ficar 
de olho? 
Além dos projetos relatados acima que falam por si só, a Geo-X também tem sido 
reconhecida por várias instituições: em seu primeiro mês de criação, a empresa participou 
do Desafio Paraná 2017 e foi finalista em uma das categorias. Desde então, temos 
conquistado destaque em vários outros eventos e premiações — como também é o caso 
do Conecta Awards, do Sebrae/PR, agora em 2020. 

Também é interessante observar que nossa empresa oferece uma solução completa, com 
drones, IA, coleta de dados, processamento e análises técnicas por profissionais altamente 
qualificados. Nossos concorrentes são muito mais fragmentados e oferecem apenas 
alguns desses serviços. 

Fernando Ghiraldi
Engineer Partner na Geo-X

https://www.facebook.com/Geo-X-223316848204009
https://www.instagram.com/geoxtecbrasil/
http://www.geoxtec.com.br/br/
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Huntax
Finalista do programa Capital 
Empreendedor

→ O que a  Huntax faz?
A Huntax é uma plataforma de tecnologia tributária que automatiza as rotinas 
fiscais dos clientes de ponta a ponta, além de revisar operações passadas e 
prever problemas futuros. O principal objetivo é calcular corretamente os 
impostos pagos pela empresa e localizar créditos não utilizados — para que a 
empresa pague menos impostos. 

Nosso foco está nas indústrias médias, embora a Huntax tenha soluções para 
todo tipo de empresa. São clientes que não eram atendidos pelos escritórios 
de consultoria tributária — que costumava ser um serviço complexo, caro e 
pouco escalável. Com a Huntax, qualquer empresa pode processar suas notas 
e economizar em impostos.

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da  Huntax:
O Brasil tem o sistema tributário mais complexo do mundo e as pessoas 
gastam mais de 1900 horas, todos os anos, para trabalhar e organizar imposto. 
Essa complexidade não é só chata, ela também gera custos: equívocos, 
cobranças indevidas… e o trabalho de uma consultoria tributária é localizar isso. 

Mas trabalhando com consultoria tributária, nós vimos que o serviço todo era 
muito complexo, difícil de escalar. Por isso, os escritórios só atendiam grandes 
empresas e as médias ou pequenas ficavam desassistidas — justo aquelas que 
mais poderiam se beneficiar da economia em impostos. 

Então, a gente começou a desenvolver um sistema para o PIS/Cofins não-
cumulativo, que é o tributo mais complexo. Nesse começo, a gente nem sabia 
que nossa ideia era uma startup, até que fomos em um evento e conversamos 
com uma pessoa que nos disse que a ideia era “escalável”. 

Em 2018, nós começamos a procurar aceleradoras e fomos selecionados para 

a Baita, em Campinas. Foi o pessoal de lá que nos pegou pela mão e mostrou como 
estruturar aquilo que nós sabíamos em uma startup. 

Depois da aceleradora, a gente pode para o mercado de forma mais agressiva e o intuito 
é fechar 2020 capitalizado, para começar 2021 com o pé direito. O objetivo, a partir de 
agora, é ter uma plataforma cada vez mais robusta e com capacidade para processar mais 
documentos — resolver o problema do cliente de ponta a ponta. 

→ Por que você diria que a  Huntax é uma startup para ficar 
de olho? 
Nós trabalhamos com um dos principais problemas do Brasil e a nossa solução tem 
muito potencial de impactar um grande número de empresas e melhorar o ambiente 
de negócio no Brasil. Nós escolhemos um problema grande, mas estamos criando uma 
solução grande para resolvê-lo. 

Vinicius Leonart
Fundador da Huntax

https://www.huntax.com.br/
https://www.instagram.com/huntaxx/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/huntaxtecnologiatributaria
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Manfing
Vencedora da categoria Revelação na 
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→ O que a  Manfing faz?
Nós fazemos previsões de consumo e venda para o varejo e agronegócio. 
Assim, ao invés de abordar clientes aleatoriamente, as empresas reconhecem 
os padrões de compra de todos os clientes: elas encontram os padrões e 
observam quando são os melhores momentos para enviar uma promoção 
ou algo do tipo. Nosso software — somos um SaaS — têm um algoritmo que 
encontra esses padrões de consumo, com o aprendizado de máquina. 

No início, a gente trabalhava apenas com varejo. Mas, agora na pandemia, 
vimos a oportunidade de expandir para algumas áreas do agronegócio e 
serviços bancários.

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da  
Manfing:
Nós estamos fazendo um ano, mas já somos uma startup para ficar de olho. A 
maior diferença, para que a gente crescesse tão rápido, foi o ecossistema de 
startups que tá crescendo aqui no Oeste do Paraná. 

Nós fizemos cursos no Sebrae/PR e isso ajudou a focar no que é necessário, 
encontrar as oportunidades… O Osvaldo, do Sebrae, é como um mestre dos 
magos: ele aparece, dá um bom conselho e deixa a gente implementar. Assim, 
nós conseguimos fazer três anos em um. 

→ Por que você diria que a  Manfing é uma startup para ficar 
de olho? 
Porque temos um produto diferenciado e que, resolve uma dor que muitas empresas hoje 
tem. Nosso foco é o B2B, mas acabamos auxiliando também o consumidor final, que não 
é mais incomodado por promoções fora de hora.

Leandro Volanick
CTO da Manfing

https://manfing.com/
https://www.facebook.com/manfingoficial
https://www.instagram.com/manfingoficial/
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MarQPonto
Vencedora da categoria Referência na 
Regional Leste

→ O que a MarQPonto faz?
A MarQPonto é um sistema de gestão e controle de ponto que vai além do 
básico. Isso quer dizer que a nossa solução faz mais do que apenas registrar a 
hora que a pessoa entra ou sai do trabalho. Isso é o que todo relógio de ponto 
ou outros sistemas fazem. Nós temos que fazer isso e fazer bem, sem erros, 
mas buscamos ir além. A gente busca ir além em duas frentes. 

Primeiro, nós queremos automatizar todas as rotinas dos departamentos 
pessoais e de recursos humanos: além do controle de ponto, isso inclui envio 
de reembolsos, assinatura digital de documentos e todas essas funções que 
outros sistemas de ponto não têm por padrão. 

Na segunda frente, nós também queremos dar insights sobre a produtividade 
da equipe, de modo que os gestores possam tomar decisões sobre o ambiente 
de trabalho e os próprios colaboradores possam ser mais produtivos, com as 
nossas ferramentas.

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da 
MarQPonto:
O Marco e o Alexandre, os dois sócios-fundadores, são desenvolvedores e 
trabalhavam em uma empresa, que precisava de uma solução para um 
cliente marcar ponto. Isso foi há dois anos, em 2018. Eles procuraram e não 
encontraram nada, no mercado, que resolvesse esse problema de fato. Foi 
aí que eles viram que, se não existia nenhuma solução realmente boa no 
mercado, eles poderiam criar uma. 

Então, em outubro de 2018, a empresa teve o primeiro boleto, do primeiro 
cliente pago. A empresa e o CNPJ surgiram um pouco antes, mas dá para dizer 
que outubro de 2018 é a data de nascimento da MarQPonto. E esse primeiro 
cliente está até hoje conosco. 

O primeiro ano foi focado em entender as necessidades do mercado e desenvolver a 
primeira versão do software, que segmento de clientes precisava de uma solução como 
essa… 

Eu entrei na sociedade em agosto de 2019 e, nessa época, a empresa começou a ganhar 
tração. Hoje em dia a gente cresce de 7% a 12% ao mês. A MarQPonto chegou no ponto 
de equilíbrio logo no primeiro ano, mesmo sem investimento externo. Agora, estamos 
crescendo o time, estruturando as áreas e evoluindo nosso roadmap de produto. 

→ Por que você diria que a MarQponto é uma startup para 
ficar de olho? 
Essa é fácil (risos). O nosso time é muito forte. Nós temos um time enxuto, com só 13 
pessoas, que é muito “redondo”. Em tempos de escassez de bons desenvolvedores, nossa 
equipe de tecnologia se destaca: é um pessoal que trabalha junto e se conhece há anos. 
Os próprios fundadores trabalham no código até hoje, inclusive… Então, ter um time de 
produto tão estável também traz uma estabilidade para a solução da MarQPonto. 

Thiago HC
Head of Marketing and
Sales na MarQPonto

https://marqponto.com.br/
https://www.facebook.com/marqponto/
https://www.instagram.com/marqponto/
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CRIADA EM

PESSOAS NO TIME

PÚBLICO-ALVO

MODELO DE RECEITA

QRiativa
Vencedora da categoria Revelação na 
Regional Norte

→ O que a  QRiativa faz?
A QRiativa é uma startup voltada à transformação digital. Nosso objetivo é 
descomplicar o gerenciamento pessoal e empresarial, utilizando documentos 
fiscais eletrônicos para automação dos processos. Assim, conferimos maior 
rapidez, agilidade e confiança aos dados.

Nosso principal produto é o QR Estoque, um aplicativo que descomplica a 
gestão de estoque e vendas: em vez de ficar digitando inúmeros dados, o 
microempreendedor precisa apenas fotografar o código de barras da nota 
fiscal. Todos os dados são extraídos automaticamente e salvos no aplicativo, 
agilizando a gestão do negócio.

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da  
QRiativa:
A trajetória da QRiativa começou em 2019 e, desde então, fomos uma 
das startups revelação no Conecta Awards, top 10 no programa Capital 
Empreendedor e uma das 100 empresas aprovadas para o Sinapse da 
Inovação, todos do SEBRAE/PR. Além disso, fomos a primeira startup da região 
sul do país no Conecta Startup Brasil. Agora, estamos na incubadora da UTFPR 
(Universidade Tecnológica Federal do Paraná), em Cornélio Procópio.

→ Por que você diria que a  QRiativa é uma startup para ficar 
de olho? 
Nosso diferencial está no emprego de documentos fiscais eletrônicos para automação 
de processos. Assim, o cliente pode substituir tarefas árduas, como gerenciamento de 
documentos e inserção de inúmeros dados financeiros. O QR Estoque, por exemplo, 
empodera o microempreendedor com uma solução que combina com seu estilo de vida 
e oferece uma experiência única e sem atritos. 

Flávio Henrique
Co-founder e CEO na QRiativa

http://www.qriativa.com.br/
https://www.facebook.com/qriativa
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MODELO DE RECEITA

SantéMed
Vencedora da categoria Referência na 
Regional Centro

→ O que a SantéMed faz?
A SantéMed é uma plataforma de gestão em saúde online, web e integrada. 
Ela permite um controle absoluto de todos os fluxos e processos dentro de 
uma clínica, otimizando todos os recursos humanos e financeiros. Assim, os 
profissionais têm uma rentabilidade melhor e mais tempo para atender aos 
pacientes. 

A maioria dos sistemas que existiam anteriormente resolviam problema 
pontuais: havia um sistema de agenda, outro de prontuário, outro de notas… 
No SantéMed, nós temos todas essas funções em um mesmo sistema, que 
funciona de forma integrada. 

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da 
SantéMed:
Nós começamos um MVP em 2015, apenas com o sistema de auditoria de 
guias. Em 2016, a gente passou o ano inteiro testando uma versão beta do 
sistema completo na minha própria clínica, que tem um fluxo intenso de 
pacientes. Depois disso, lançamos o produto no mercado. 

De lá pra cá,  tivemos um crescimento incrível, com quase zero churn e notas 
máximas de satisfação dos clientes. Já ganhamos vários prêmios e fomos 
destacados em diversas publicações. Agora estamos inaugurando um novo 
escritório, porque o antigo não comportava mais a nossa equipe. 

→ Por que você diria que a SantéMed é uma startup para 
ficar de olho? 
Eu acredito que nós somos uma startup para ficar de olho porque nos preocupamos 
muito com o cliente e temos uma equipe sensacional, extremamente comprometida 
com a empresa. Além disso, estamos sempre atentos às mudanças do cenário local e 
mundial na saúde — sempre desenvolvendo melhorias para suprir essas novas tendências 
e demandas. 

Alguns exemplos disso são o nosso sistema de telemedicina, que estava sendo 
desenvolvido antes da pandemia e conseguimos lançar no começo do isolamento. Ou 
então nossa consultoria de gestão, algo que se tornou muito importante para manter 
o faturamento das clínicas na pandemia. Como a consultoria não era escalável, nós a 
transformamos em um curso de gestão em saúde online que os clientes podem assistir 
conforme a sua disponibilidade. 

Caroline Saad
CRO da SantéMed

https://santemed.com.br/
https://www.instagram.com/sante_med/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/appsantemed
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Sischef
Vencedora da categoria Referência na 
Regional Sul

→ O que a Sischef faz?
O Sischef é uma plataforma de gestão e automação voltada para o segmento 
foodservice: restaurantes, bares, lanchonetes, delivery. O nosso objetivo 
principal é conseguir implementar um modelo padronizado de atendimento e 
gestão e, com isso, auxiliar os empresários a reduzirem custos e otimizar seus 
resultados.

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da Sischef:
Há uns cinco ou seis anos, a gente começou na incubadora de Francisco 
Beltrão e ficamos lá por cerca de dois anos. A partir disso, a gente já conseguiu 
alcançar um crescimento expressivo, atendendo esse segmento de food 
service. Então fomos para um escritório próprio e, mantendo um crescimento 
de quase 100% ao ano, nos mudamos para nossa sede própria, há menos de 
um ano. 

→ Por que você diria que a Sischef é uma startup 
para ficar de olho? 
Porque a gente já tem uma experiência enorme atendendo ao setor de 
foodservice. Então, nesses anos todos, a gente conseguiu entender muito bem 
a dor desse segmento e conseguiu criar ferramentas bem específicas que 
realmente auxiliam na gestão e na automação dos estabelecimentos do setor. 

Além disso, como startup, a gente teve um crescimento bastante expressivo e 
tem um modelo de venda diferente dos softwares tradicionais: todo o processo 
de implantação é remoto e nós temos clientes em quase todos os estados do 
Brasil. Inclusive, isso nos ajudou muito durante a pandemia. 

 

Ulisses Constantini
proprietário da Parseint, 
desenvolvedora do Sischef 

https://sischef.com/
https://sischef.com/
https://www.instagram.com/sistemasischef/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/Sischef
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MODELO DE RECEITA

Trucker do AgrO
Vencedora da categoria Referência na 
Regional Noroeste

→ O que a Trucker do AgrO faz?
O Trucker do AgrO é uma plataforma de logística e de gestão da logística. 
Nós fazemos toda a cotação, contratação, acompanhamento da carga e 
entrega. E há também a gestão, com dashboards, governança corporativa e o 
compliance, que é algo muito importante para as empresas, atualmente. 

O nosso propósito é reduzir custo, automatizar processos e otimizar o tempo 
do pessoal do agronegócio: cooperativas, indústrias, revendas… Se você é do 
agronegócio, você é cliente do Trucker do AgrO.

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da Trucker 
do AgrO:
Nós começamos a conversar com o pessoal do agronegócio e ver que eles 
eram muito insatisfeitos com o que eles tinham. A logística era muito manual: 
dependia de Excel e de alguém para preencher. Também tinha pouco espaço 
para outras transportadoras. 

Vendo essas reclamações, a gente começou a desenvolver. Conversamos com 
seis cooperativas aqui do Paraná que nos indicaram melhorias na plataforma 
e fomos desenvolvendo essas ideias. Mas antes de lançar, é uma dificuldade 
construir tudo sem recursos financeiros… Eu tive que vender o meu carro para 
poder lançar o Trucker do Agro em um Show Rural, evento do Agronegócio 
que acontece em Cascavel. Tudo por acreditar que esse sonho se tornaria 
realidade e daria um retorno bacana.

→ Por que você diria que a Trucker do AgrO é uma startup 
para ficar de olho? 
O Trucker do AgrO é uma startup para ficar de olho porque ela vem fazendo algo bem 
diferente no mercado, que não é focado apenas na tecnologia — a gente se preocupa 
muito com a qualidade do transporte. 

Um exemplo disso é um teste que estamos fazendo na maior cooperativa do Brasil, com 
uma lona própria do Trucker do AgrO que controla a absorção de calor no transporte de 
sementes. As experiências estão mostrando que a nossa lona tem uma absorção muito 
melhor que a das lonas usadas atualmente. É um ponto além da plataforma e que traz 
um benefício enorme para o agronegócio.

Durval Carneiro
CEO da Trucker do AgrO

https://truckerdoagro.agr.br/
https://www.instagram.com/truckerdoagro/
https://www.facebook.com/truckerdoagro
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Verifact
Vencedora da categoria Revelação na 
Regional Noroeste

→ O que a  Verifact faz?
A Verifact permite que pessoas possam registrar conversas de WhatsApp, 
Instagram, Facebook — conteúdos disponíveis na internet, em geral — como 
provas digitais para processos judiciais. Afinal, por mais que as pessoas 
pensem em prints de tela como prova, eles geralmente não são considerados 
em processos, porque são provas muito fracas . O meio convencional de 
registrar conteúdos da internet  como  provas digitais é por ata notarial, em 
cartório — que custa caro e demora mais. 

A nossa solução é a solução online mais confiável e acessível para captura de 
provas digitais no país, atualmente. Nós somos a única solução que oferece 
esse serviço de forma online com utilização de técnicas forenses, meios 
regulamentados e validade jurídica, de acordo com as leis brasileiras. 

→ Conte-nos um pouco sobre a trajetória da  Verifact:
A Verifact é uma spin-off de outra empresa que a gente tinha e ela nasceu 
por conta de uma demanda interna. A gente fazia identidades visuais para 
empresas e pedia para eles registrarem no INPI — só que muitos não faziam. 
Anos depois, eles queriam processar alguma outra empresa por plágio e a 
gente precisava buscar e-mails de três ou quatro anos atrás para comprovar a 
criação do material… Um trabalhão sempre. 

Além disso, eu passei por uma questão pessoal: precisei usar um e-mail como 
prova e imprimi, achando que isso seria o suficiente. Depois, questionei o 
advogado, que me disse que essa forma de coleta de provas era muito fraca. 
Investigando mais um pouco, vimos que forma convencional não tinha 
acompanhado as necessidades e exigências do mercado: era lenta, cara e não 
tinha procedimentos técnicos adequados. 

Vimos uma oportunidade. Foram anos de pesquisa e validação no mercado, desde o 
surgimento da ideia. Em agosto de 2018, lançamos o nosso beta fechado, para que os 
usuários pudessem testar a solução e nós fizéssemos os ajustes. Em janeiro de 2019, a 
gente finalmente lançou o produto no mercado, para vender.

Foi legal porque, em 10 dias, a gente teve a primeira compra. Aí logo em seguida, dois 
meses depois, tivemos o primeiro caso de aceitação na justiça, de um processo que usou 
a nossa solução. Atualmente, a gente tem mais de 2100 usuários na base. Temos parceria 
com a Polícia Civil do Paraná e o Ministério Público da Bahia, além de vários advogados e 
empresas conhecidos nacionalmente que usam o nosso sistema.

→ Por que você diria que a  Verifact é uma startup para ficar 
de olho? 
A Verifact é uma startup para ficar de olho porque é uma solução disruptiva. Contratamos 
uma pesquisa de anterioridade e vimos que não há soluções equivalentes à nossa no 
Brasil ou em outros países — tanto que, agora, estamos registrando o processo no 
INPI. Nós estamos crescendo acima de 30% ao mês, temos órgãos públicos e empresas 
renomadas que usam e recomendam nossa solução. 

Além disso, nós conseguimos atingir os três pilares da inovação: reduzir muito o 
custo, reduzir tempo e também aumentar consideravelmente a qualidade do serviço, 
resolvendo o que de fato é a dor do mercado: ter celeridade no registro de conteúdos da 
internet para comprovação de fatos, de forma intuitiva e com custo baixo. 

Regina Acutu
Co-founder e CEO na Verifact

https://www.verifact.com.br/
https://www.instagram.com/verifactbrasil/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/verifactbrasil
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Eduardo Ribeiro Bueno Netto, gestor do 
StartupPR 

Regional Norte

ENetto@pr.sebrae.com.br

Thaise do Amaral, gestora do StartupPR

Regional Centro

 TAmaral@pr.sebrae.com.br

Vivian Escorsin, gestora do StartupPR

Regional Leste

VNascimento@pr.sebrae.com.br
Elizandro Ferreira Kaxa, gestor do StartupPR 

Regional Sul

EFerreira@pr.sebrae.com.br

Nickolas Zeni Kretzmann, gestor do StartupPR 

Regional Noroeste

NKretzmann@pr.sebrae.com.br

Gabriel Delallo Caus, gestor do StartupPR 

Regional Oeste 

GCaus@pr.sebrae.com.br

Quer saber mais?
Fale com a gente
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