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RESUMO 

 

O presente trabalho teve o objetivo de apresentar uma análise comparativa do perfil 

das startups do Nordeste e da Capital baiana, por meio de consulta de dados 

secundários do sistema web StartupBase, com destaque para os impactos para a 

economia e sociedade locais. Para isso, inicialmente são apresentados os conceitos 

de empreendedorismo e inovação, e como as startups se inserem neste contexto. 

Como fontes de dados gerais desta pesquisa, foram realizados levantamentos 

bibliográficos e documentais, para entender a importância dos hubs de inovação e 

em seguida aplicado um questionário à gestão do Hub Salvador, sediado no 

terminal marítimo de Salvador/BA, com vistas a obter informações para o 

entendimento da importância deste tipo de ambiente para o desenvolvimento das 

startups, e consequentemente, para o impacto econômico-social. Deste modo, após 

a análise de todas as informações adquiridas durante esta pesquisa, foi possível 

apresentar conclusões úteis acerca da importância de todos os atores responsáveis 

pelo desenvolvimento do ecossistema das startups, tanto sob a ótica da sociedade 

soteropolitana, quanto dos aspirantes a tais tipos de empreendimentos.  

 

Palavra-chave: Startups; Empreendedorismo; Inovação; Nordeste; Economia local. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work aimed to present a comparative analysis of the profile of startups in the 

Northeast and the Capital of Bahia, through the consultation of secondary data from 

the StartupBase web system, highlighting the impacts on the local economy and 

society. For that, initially the concepts of entrepreneurship and innovation are 

presented, and how startups fit into this context. As sources of general data for this 

research, bibliographical and documentary surveys were carried out to understand 

the importance of innovation hubs and then a questionnaire was applied to the 

management of Hub Salvador, based in the maritime terminal of Salvador / BA, in 

order to obtain information for the understanding of the importance of this type of 

environment for the development of startups, and consequently, for the economic 

and social impact. In this way, after analyzing all the information acquired during this 

research, it was possible to present useful conclusions about the importance of all 

the actors responsible for the development of the startups ecosystem, both from the 

perspective of the soteropolitana society, as well as those aspiring to such types of 

enterprises. 

 

Keywords: Startups; Entrepreneurship; Innovation; Northeast; Local economy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mundo está em constante mudança e não é mais novidade que para 

permanecer ativo em um mercado competitivo, é necessário acompanhar e estar à 

frente das tendências emergentes nesta dinâmica. Neste contexto, vimos que as 

startups estão ganhando cada dia mais espaço, investindo em novas soluções 

tecnológicas, oferecendo produtos ou serviços inovadores para um perfil novo de 

consumidor, muitas vezes favorecendo rupturas no mercado atual. Dessa forma, 

possibilitam que novas formas de pensar, criar, agir e consumir sejam possíveis, de 

modo que é quase impossível imaginar nosso cotidiano sem a interferências delas 

– elas mudaram a maneira como as pessoas se locomovem,  alugam imóveis, 

realizam transações bancárias, pagam as contas, e muito mais.  

 

“As organizações organizam-se em torno da lógica do cliente: 
atendem rapidamente às necessidades e aos desejos dos clientes 
em novos conceitos de produtos e serviços e transformam o 
conceito geral do negócio quando as tecnologias e mercados 
mudam.” (CHIAVENATO, 2002, p.471) 

 

Percebe-se ainda que a tecnologia está avançando em todas as áreas e isso 

requer investimentos para aproveitar as oportunidades do mercado, principalmente 

em inovação com o objetivo de criar soluções para as necessidades e problemas 

existentes e futuros. 

As startups, empresas nascentes em tecnologia, surgiram em meados dos 

anos 1990, nos Estados Unidos. Com o decorrer dos anos, esta modalidade de 

empreendimento se popularizou em nível mundial, inclusive no Brasil.  

Segundo dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC1), em parceria com o Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), revelam que somente as 

startups incubadas geraram mais de R$ 15 bilhões em faturamento e 53 mil 

empregos diretos de 2012 até 2015, neste contexto a pesquisa revela que as 

startups têm um impacto direto na economia do país (ANPROTEC, SEBRAE 2016). 

 
1 ANPROTEC - Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. 
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As startups estão inseridas em diversos segmentos do mercado e são 

consideradas especialmente fontes de inovação tecnológica apresentando soluções 

para atender as necessidades de futuros problemas da sociedade atual.  

Segundo Blank e Dorf (2012), "Uma startup é um grupo de pessoas à procura 

de um modelo de negócio repetível e escalável, trabalhando em condições de 

extrema incerteza”, ou seja, empresas que surgiram com o objetivo de crescer em 

nível sustentável apresentando um rápido retorno para os investidores. Devido ao 

seu potencial de inovação empreendedora, de soluções de problemas, e de 

desenvolvimento social e econômico da região em que se encontram, apresenta-se 

a necessidade de criar mecanismos que tornem possível a criação e permanência 

dessas empresas.  

 
Segundo a ABStartups2, há uma prospecção com pensamentos positivos 

para esse ano de 2020, tendo como algumas de suas expectativas para o futuro, 

alguns fatores, tais como: 

● O Avanço da agenda do Marco Legal das Startups3no Congresso 

Nacional, que contribuirá positivamente com o empreendedor, startups, 

ecossistema e todo o ambiente regulatório do mercado; 

● Descentralização e regionalização do conteúdo, oportunidade, capital, 

acesso à mercado, a fim de desenvolver melhor o país e ecossistemas de inovação 

em comunidades iniciantes; 

● Avanço do amadurecimento e densidade do ecossistema, com o 

fortalecimento de players4, de formato e participação cada vez maior e mais 

assertiva das grandes corporações e mercado em geral. 

Desta forma a presente pesquisa busca responder ao seguinte 

questionamento: Qual o perfil das startups Nordestina, especificamente na 

capital baiana e a contribuição dos hubs de inovação para o desenvolvimento 

da economia local. 

 
2ABstartup é a Associação brasileira de startups, fundada para promover e representar as startups 

brasileiras. 
3 Marco Legal das startups é o Projeto de Lei Complementar 146/19, que tem como objetivo regular 

de forma mais precisa as startups, definindo deveres e obrigações inerentes a cada uma. 
4 Players são grupos que dividem sua expertise em um segmento crescente, geralmente localizado 

em regiões aparentemente não tão promissoras, mas que apresentam um grande potencial lucrativo. 
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Tendo como objetivo geral deste trabalho, identificar e analisar o panorama 

de crescimento e desenvolvimento das startups Nordestinas com foco na Bahia, e 

o papel dos hubs de inovação para o desenvolvimento e impacto econômico 

regional.  

         Para alcançar os objetivos específicos, busca-se apresentar: 

 

a) Um breve histórico do empreendedorismo e inovação; 

b) Origem, definição e o ciclo de vida das Startups; 

c) As formas de investimentos para desenvolver o processo de uma 

startup, identificando os fatores influenciadores em seus resultados; 

d) A importância de um hub de inovação para ecossistema de inovação; 

e) Diagnóstico da Infraestrutura disponível do HUB-Salvador e Hubine; 

 

Com o propósito de alcançar os objetivos estabelecidos, a pesquisa 

percorreu algumas etapas que serão apresentadas mais adiante. Para isso foi 

necessário o levantamento bibliográfico e documental cujos dados foram utilizados 

como fonte de consultas, para tabulação, tratamento e análise crítica dos resultados 

da pesquisa, por meio da análise do panorama do perfil das startups da Região 

Nordeste e da contribuição de um Hub de inovação para o desenvolvimento 

socioeconômico local. Por fim, foram realizadas proposições e considerações finais 

da pesquisa. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 
Este capítulo trará os conceitos teóricos que embasaram este estudo. A 

seção 2.1 “Ecossistema de inovação” trata do conceito e os agentes integrantes 

para o fomento local. Na seção 2.2 “Empreendedorismo e inovação” apresenta os 

conceitos de Empreendedorismo e Inovação disponíveis na literatura e traz 

exemplos práticos dentro deste contexto. Na sequência, a seção 2.3 Startups: 

origem, definição e um panorama da evolução no Brasil, cita sobre o surgimento 

das startups no mundo e no Brasil, e a sua definição segundo alguns atores da 

literatura, e em seguida apresenta um panorama do crescimento em número de 

startups baseado nos 10 principais estados brasileiros. 

A seção 2.4 “Ciclo de vida das startups” apresenta o conceito e exemplos das 

fases das startups, sendo estas a Ideação, operação, maturidade e scale-up, além 

de trazer dados estatístico em percentual por meio da Startupbase. Na seção 2.4 

“Formas de desenvolvimento das Startups” foi conceituado os termos, incubadoras, 

aceleradoras e hubs de inovação e em seguida trata da importância desses atores 

para o desenvolvimento dessas empresas nascentes e sustentáveis.  E por fim a 

seção 2.6 “Fatores influenciadores para o desenvolvimento das startups” trata dos 

principais fatores que influenciam nesse processo. 

 

 

2.1 Ecossistema de Inovação  
 

Um ecossistema de inovação é um conjunto de fatores que estimulam a 

interação e colaboração entre todos os envolvidos e com interesses comuns, a 

exemplos de atores governamentais, agentes financeiros, instituições privadas, 

dentre outros atores responsáveis por fortalecer a inovação e empreendedorismo 

locais com objetivo de impulsionar ainda mais o desenvolvimento de empresas. 

Na Bahia, o ecossistema de inovação, tem ganhado cada vez mais 

participações de vários agentes em diversos segmentos, a exemplo do aumento em 

número de startups na capital, através de investimentos em capacitações, palestras, 

cursos, eventos aberto ao público, workshops, dentre outras ações que contribuem 

para o fortalecimento do empreendedorismo na cidade. 
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Já o ecossistema de startups, é um conjunto de comunidades que vivem em 

uma determinada região e criam conexões entre si e com o meio ambiente, 

estabelecendo um ambiente estável e equilibrado. Nesse ecossistema estão 

inseridos diversos atores importantes, como empresas e órgãos governamentais, 

que contribuem para o desenvolvimento de empresas nascentes com soluções 

inovadoras.  

Diante desse contexto, é possível perceber que um ecossistema de inovação 

tem como missão o crescimento das empresas em um ambiente colaborativo, 

aumentando a visibilidade e viabilizando a geração de emprego e renda.  

A exemplo dos atores desse ecossistema de inovação temos:  

Imprensa; Investidores anjo; Parques tecnológicos, Hubs de inovação; 

Incubadoras; Universidades; Programas de mentoria; Coworkings; Aceleradoras; 

Incentivos e financiamentos governamentais, dentre outros agentes que 

possibilitam a troca de informações e experiências para estar à frente de 

seus concorrentes.  

Segundo o diagnostico realizado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação e comunicações (MCTIC) 5 foi desenvolvido estratégias que definem os 

programas prioritários, que envolvem as cadeias mais importantes para impulsionar 

a economia brasileira entre o período de 2016 a 2022.  

O estudo aponta os principais atores responsáveis de apoio a CT&I 6 sendo 

estes: Atores políticos, responsáveis pela definição de diretrizes estratégicas que 

nortearão as iniciativas do Sistema, as agências de fomento com participação na 

formulação das políticas, articulando parcerias público-privadas. Os Poderes 

Executivo e Legislativo, empresários, trabalhadores e pesquisadores, além do apoio 

de universidades, parques tecnológicos e em incubadoras de empresas.  

A Figura 1 abaixo, é possível identificar os atores envolvidos nesse 

ecossistema.  

 

 

 

 
 
6 CT&I – Ciência, Tecnologia e Inovação.  
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Fonte: ENCTI-MCTIC-2016-2022 

 

 

2.2 Empreendedorismo e Inovação 

 
 

Com os avanços da tecnologia, empresas estão buscando, cada vez mais, 

atender a necessidade de mudar constantemente para acompanhar as novas 

demandas do mercado. Hashimoto 7(2014) define que empreender “é ter autonomia 

para usar as melhores competências para criar algo diferente e com valor, com 

comprometimento, pela dedicação de tempo e esforço necessários, assumindo os 

riscos financeiros, físicos e sociais”. 

       Essa autonomia, anteriormente citada pelo autor, fortalece a inovação que, 

segundo a ABGI Brasil8, é conceituada como “a exploração de novas ideias com 

sucesso.” Com esses dois conceitos alinhados, podemos ver que o sucesso para 

as empresas se traduz pelo aumento no faturamento e nas margens de lucro, 

acesso a novos mercados, entre outros benefícios. 

Segundo Souza (2005), os termos empreendedor e empresa surgiram por 

volta do século XV, na França, sendo que nos séculos XVI e XVII, o empreendedor 

 
7 Hashimoto, Professor de Empreendedorismo da Universidade de Indianapolis e co-fundador da 
Polifonia (escola de Protagonismo Criativo de São Paulo). 
8A ABGI é uma consultoria pioneira especializada em incentivos fiscais, fomento, processos, gestão 
da inovação e gestão financeira. 

Figura 1 - Principais atores do SNCTI 
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era um ator pós-medieval que emprestava dinheiro, comprava para montar 

estoques e sabia lidar com o risco de mercado. 

Já no Brasil, o empreendedorismo surgiu nos anos 90, durante a abertura 

econômica e entrada de capital estrangeiro, aumento a competitividade. Por ter os 

preços controlados, alguns setores não conseguiam competir com produtos 

importados, dessa forma engajavam em novos planos, gerenciando novos projetos 

e abrindo negócios e oportunidades em torno de produtos de competências 

variadas.  

Assim, combinando empreendedorismo e inovação, a Escola Design 

Thinking (2019) explica que é importante investir na inovação e no 

empreendedorismo, porque “a inovação tem o potencial de atender à alta 

expectativa dos consumidores, uma vez que eles estão inseridos em um contexto 

de mudanças absurdamente rápidas. Os seus clientes em potencial só querem ter 

controle, praticidade e velocidade sobre a forma com que compram.” 

Um estudo com parceria entre a Associação brasileira de startups (Abstartup) 

e Accenture9, foi possível realizar uma “radiografia do ecossistema brasileiro de 

startups” em 2017, que aponta as maiores dificuldades dos empreendedores para 

evolução da inovação, tais como a dificuldade na obtenção de investimentos e 

ampliação dos incentivos fiscais para atrair aceleradoras e investidores anjo na fase 

inicial das startups. Outro fator considerado importante para criação de um ambiente 

propício à inovação, é a adoção de uma regulamentação flexível, reduzindo custos 

e burocracias em prol de simplificar o sistema tributário brasileiro.   

Segundo Ries (2011), “O conceito de empreendedorismo inclui qualquer 

pessoa que trabalha dentro da minha definição de startup: uma instituição humana 

projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza.” 

 

“Empreender é administrar. Uma startup é uma instituição, não um produto, 
assim, requer um novo tipo de gestão, especificamente constituída para 
seu contexto de extrema incerteza. De fato, como discutirei depois, 
acredito que “empreendedor” deveria ser considerado um cargo em todas 
as empresas modernas que dependem da inovação para seu crescimento 
futuro.” (Ries, 2011, p.7) 

 

 
9Accenture é uma empresa líder global em serviços profissionais, com ampla atuação e oferta de 
soluções em estratégia de negócios, consultoria, digital, tecnologias e operações. 
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Ries (2011) defende a importância de compreender a definição de 

inovação, uma vez que as startups utilizam vários tipos de inovação, como 

descobertas científicas originais, novas formas de se utilizar tecnologias 

existentes, criação de um novo modelo de negócios ou a disponibilização do 

produto ou serviço num novo local, contudo ele conclui que em todos esses 

e outros casos, a inovação é o cerne do sucesso da empresa. 

 

 

2.3 Startups: Origem, Definição e um Panorama da Evolução no Brasil  
 
 

O surgimento das startups ocorreu na década de 90, no Vale do Silício, nos 

Estados Unidos, quando também apareceram diversos empreendedores em busca 

de financiamentos para projetos inovadores, com o intuito de retorno rápido e 

lucrativo. No entanto, as startups brasileiras só surgiram no século XXI, e seus 

crescimentos começaram a ficar mais marcados a partir do ano 2010. Seguindo a 

tendência americana, a grande maioria das empresas é voltada para a área da 

tecnologia e seus empreendedores são jovens que investem dinheiro em seus 

sonhos, correndo riscos para realizá-los em um ambiente de incertezas e desafios.  

Segundo os autores Stubner, Wulf e Hungenberg (2007), as startups são 

empreendedoras como todas empresas novas, que tentam se inserir ou criar novos 

mercados com produtos ou serviços inovadores. Para Blank e Dorf (2012), a startup 

é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio repetível e 

escalável.  Ries (2012) complementa descrevendo que uma startup é uma empresa 

formada por pessoas, que podem atuar em diversos ramos de atividade, voltada 

para criação de um novo produto ou serviço, causando grande impacto no mercado 

num ambiente de extrema incerteza. 

 

“Startups existem não apenas para fabricar coisas, ganhar 

dinheiro ou mesmo atender clientes. Elas existem para aprender 

a desenvolver um negócio sustentável. Essa aprendizagem pode 

ser validada cientificamente por meio de experimentos 

frequentes que permitem aos empreendedores testar cada 

elemento de sua visão”. (Ries, 2011, p.13) 
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Já para o SEBRAE (2015), uma startup não é necessariamente composta 

por empresas de tecnologia, mas sim por toda e qualquer empresa em fase de 

constituição. Entretanto, este perfil de empreendedorismo acontece mais na área 

da tecnologia, visto que os custos são mais baixos para criar, por exemplo, uma 

empresa de software do que uma indústria. 

Segundo dados do ABStartup (2015), o número de startups brasileiras era de 

4.451 em 2015. Contudo esse número continuou crescendo. Neste cenário, o Brasil 

ganhou inúmeros incentivos com a criação de hubs de inovação, parques 

tecnológicos, incubadoras, aceleradoras e diversos eventos de capacitação para 

proporcionar o ambiente adequado para o desenvolvimento de novas startups e o 

amadurecimento de modelos de negócios já existentes, fazendo com que esse 

número continuasse a crescer. 

Em 2018, foi a vez do Brasil ganhar os seus primeiros unicórnios, termo dado 

às startups que passam a valer mais de US$ 1 bilhão. O feito foi alcançado 

inicialmente pelo aplicativo de transporte 99 10e pela Nubank11, avaliada em mais 

de U$ 2 bilhões de dólares (BRITO, Débora, Agência Brasil, 2018). Esse número 

continuou aumentando, atualmente o Brasil está no top 10 países em número de 

startups, com 11 startups unicórnios, sendo que 10 destas encontram-se na Capital 

de São Paulo e 1 em Curitiba-PR. Conforme relação abaixo:  

 

 

 

 
10Transporte 99 - Startup brasileira de mobilidade urbana fundada em 2012, faz parte da Didi 
Chuxing, maior plataforma de transporte por aplicativo do mundo. 
11Nubanké uma startup brasileira pioneira no segmento de serviços financeiros, atuando como 
operadora de cartões de crédito e fintech com operações no Brasil. 
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Ainda segundo dados da Startupbase, 4 (quatro) das 11 (onze) startups 

unicórnios brasileiros são do segmento de finanças, os demais segmentos têm pelo 

menos 1 startup ativa. Percebe-se ainda, que em relação ao modelo de negócio 

para atingir o seu público alvo, há uma predominância do modelo B2B, e B2B2C, e 

em relação ao modelo de receita, o mais utilizado por estas startups são o 

Marketplace e o SaaS.  

Em abril de 2020, o número de startups brasileiras alcançou 13.039 e estudos 

afirmam que a média desse crescimento anual é de 26,75%. Em 1º lugar encontra-

se o estado de São Paulo, e a Bahia em 7º lugar com maior número de startups 

com o percentual de 8%. (ABstartups, 2020)  

Esta evolução do número de startups no Brasil pode ser conferida na Tabela 

1 abaixo: 

 

Tabela 1 - O crescimento em número de startups dos 10 principais estados brasileiros 

Fonte: https://abstartups.com.br/crescimento-das-startups/ 
 

Ainda de acordo com os dados desta Tabela 1, é possível identificar o 

percentual da taxa de crescimento das 10 capitais brasileiras, entre o período de 

2015 e 2019. Nota-se que a Região Sudeste e Sul estão à frente do Nordeste em 

termos de crescimento do número de startups, o que confirma a posição da região 

Nordeste em 3º lugar.  

Em relação ao Estado da Bahia, é possível identificar um aumento de 18,8/% 

em número de startups dentro do período citado, tendo uma média anual de 

crescimento de 4,5%. Conforme Tabela 2 abaixo: 
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Fonte: Pela autora.  

 

Segundo SEBRAE O modelo de negócio é a forma como uma empresa cria, 

entrega e captura valor, ou seja, é a fórmula que transforma time, produto e gestão 

em receita, lucros e retorno para os acionistas. Um dos elementos que mais ajudam 

a definir o tipo de negócio de cada startup são os perfis dos consumidores. 

 

“Startup é um organismo vivo, dinâmico, resiliente e magnético. Por ser 

dinâmico e mudar a todo tempo, a primeira metodologia utilizada para se 

entender uma Startup é o Business ModelCanvas. Essa é a ferramenta de 

modelagem de negócios tem o objetivo de entregar algo de valor único ao 

cliente. Com a chance maior de prosperar com riscos mínimos”. (Kalil, 2018) 

 

Segundo Osterwalder12e Pigneur13(2011. p. 17-22) “o empreendedor deve 

estar atento a nove blocos indispensáveis para a construção de um modelo de 

negócio sustentável, tais como: A proposta de valor; segmento de clientes; 

atividades-chave; parcerias principais; fonte de receita; estrutura de custos; 

recursos principais; canais de comunicação e distribuição e por fim, o 

relacionamento com os clientes. 

De acordo com os dados da Associação brasileira de startups, o modelo de 

negócio utilizado pelas startups brasileiras que mais se destaca é o B2B (Business 

 
12Alexander Osterwalder - é um teórico da administração, mais conhecido pelo seu trabalho com 
modelagem de negócios, especialmente como coautor do livro Business ModelGeneration e 
desenvolvedor do Business ModelCanvas. 
13Yves Pigneur - é um cientista da computação belga, conhecido por seu trabalho na tela do modelo 
de negócios com Alexander Osterwalder. 

Tabela 2 - Taxa de crescimento entre 2015 e 2019 

https://analistamodelosdenegocios.com.br/business-model-generation-livro/
https://analistamodelosdenegocios.com.br/downloads/apresentacao-business-model-canvas/
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to Business), ou negócios para negócios com 48,67%. Esse tipo de startup atende 

outras empresas ao invés do consumidor final diretamente, geralmente as 

companhias são mais estáveis do que pessoas e, consequentemente, acaba se 

tornando mais constante. Além disso, esse modelo envolve valores muito maiores 

do que os negociados com pessoas físicas. Exemplo: 99 Corp, Huggy e 

SambaTech. 

A seguir podemos ver no gráfico 1, a proporção dos tipos dos 

relacionamentos do público-alvo das Startups. 

 

Gráfico 1 - Startup por Público alvo - Brasil 2020 

 
Fonte: https://startupbase.com.br/home/stats 

 
 

O modelo B2C (Business to Consumer): negócios para consumidores. 

Fornece um serviço para o consumidor final, esse tipo de transação é o mais comum 

e é encontrado com frequência em lojas de varejo, onde a relação não precisa de 

nenhum intermédio. Esse modelo representa 19,88% no Brasil. Exemplo: Nubank, 

Veduca e Dr. Cuco  

Já o modelo B2B2C (Business to Business to Consumer), trata do conceito 

de vendas pela internet que inclui toda a cadeia comercial, desde a indústria até o 

consumidor final, transação entre empresas visando uma venda para o cliente final 

Exemplo: Marketplace, Submarino, Americanas, Walmart e Mercado Livre. 

B2G (Business to Government), é o modelo de negócio que se refere a 

transações entre as empresas e Administração Pública (Governo). de acordo com 

o gráfico acima é possível identificar que esse modelo ainda é muito pouco utilizado 
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pelas startups brasileiras. Exemplo: Empresas que prestam serviços licitação ou 

fornecem material para órgãos governamentais. 

P2P (Peer-to-Peer) de pessoa para pessoa, é um modelo de negócio que 

permite que os indivíduos se conectem diretamente entre si e troquem produtos e 

serviços sem envolver empresas, tendo uma baixa representatividade de 1,89%. 

Exemplo: Torrents, Páginas Web. 

Quando o assunto é a forma de atrair receita, com base nos dados da 

Startupbase é possível verificar as startups brasileiras possuem uma predominância 

em 41,71% da escolha pelo modelo de serviço Saas (Software as a service) em que 

consiste que empresas faturem por meio de cobrança de uma taxa fixa para o uso 

de um software. Exemplo: Spotify, Netflix e ferramentas do Office. 

Em 2º lugar, está o modelo Marketplace com 19,70%, no qual conecta oferta 

e demanda de produtos ou serviços, podendo cobrar tanto uma comissão sobre as 

transações, quanto mensalidade dos vendedores, ou por anúncios na sua 

plataforma. Exemplo do Uber e Airbnb.  

O serviço de E-Commerce, é um dos modelos mais difíceis de ganhar escala 

por ser necessário um grande investimento em espaço físico e operações de 

logística, para lidar com o estoque e a distribuição dos produtos vendidos na 

plataforma. Dessa forma é possivel verificar que o percentual de 7,17% das startups 

que utilizam ainda é baixo.  Exemplo: Amazon, Netshoes.  

Segundo ACEStartup14, o modelo de Licenciamento, concede o uso de um 

produto ou software criado de forma que o adquirente possa usá-lo pagando um 

preço pré-definido ou recorrente. Inventores, donos de patente e marcas utilizam 

deste modelo para ceder o uso por tempo determinado.  

 
14ACEStartup - Empresa de inovação que investe em startups e impulsiona empresas a novos 
patamares de mercado e a criação de seu futuro. 



 
 

24 
 

Gráfico 2 - Modelo de Receita das startups brasileiras em 2020 

 

Fonte: https://startupbase.com.br/home/stats 
 
 

De acordo com a Tabela 2 abaixo, extraído na base de dados da Startupbase, 

foi possível identificar que o estado de São Paulo tem o maior número de Edtechs 

(startups na educação), concentrando 7,59% deste mercado no Brasil, de um total 

de 271 edtechs.  Já a capital baiana está em 11° lugar, concentrando em 6,40%. 

Dentre as 13 startups na área de educação mapeadas, o maior percentual de 

modelo de receita utilizado é o SaaS, tendo como público alvo o B2B. 

 

 

 

 

 

https://startupbase.com.br/home/stats
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Tabela 3 - Percentual de Startups de acordo com o mercado de atuação 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: https://startupbase.com.br/home/stats 

 

Diante desse contexto, percebe-se a importância das Edtechs – startups que 

unem a tecnologia e a educação com o objetivo de apoiar nos processos de ensinos, 

conquistando cada vez mais espaço entre pessoas, organizações e instituições 

educacionais que desejam inovar a sua forma de aprendizagem contribuindo para 

o desenvolvimento do empreendedorismo, inovação e economia local, pois 

segundo dados do ABstartups, Salvador tem ganhado a participação dessas 

iniciativas em diversos setores importantes para a sociedade o que impacta 

positivamente toda a população dessa região. 

 

 

2.4 O Ciclo de Vida das Startups 
 

As startups vêm ganhando cada vez mais espaço nos modelos de mercado 

tradicionais. Estas empresas passam por fases ou estágios do ciclo de vida 

organizacional (CVO), que envolvem desde o surgimento da ideação até o declínio 

de sua existência. Diversos autores dissertam sobre o CVO, porém, não foi 
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encontrado um modelo padrão específico para startups, conforme pesquisa 

bibliográfica realizada neste trabalho. 

 

Segundo Luciano Kalil (CEO - Duopana15, 2018), os ciclos de vida das 

startups são: 

 

● Ideação: O Projeto 

 

Nessa primeira fase o empreendedor tem uma ideia ou um conceito do 

negócio, produto ou serviço que possua vantagens competitivas, e nesse momento 

é realizado uma pesquisa de mercado para entender melhor o público alvo, e o 

modelo de negócio adequado para colocar em prática todo seu potencial para se 

tornar escalável. Contudo, as Startups não esperam ter um produto finalizado para 

colocarem no mercado, elas fazem melhorias contínuas de acordo com os 

feedbacks dos clientes. 

 

● Operação: Adulta 

 

Segundo Luciano Kalil16, nessa fase é definida a missão, as estratégias 

iniciais e os marcos para os próximos anos. Sendo importante ter um time 

empreendedor de alto nível com habilidades distintas com expertise técnico, gestão 

e interpessoal para poder agregar valor ao mercado.  

Portanto o produto ou serviço já deve ter sido lançado no mercado para 

confirmar as hipóteses das fases anteriores com os clientes finais, com foco na 

demonstração numérica do potencial de crescimento através de indicadores de 

performance (KPI). Dessa forma, o autor continua, que as métricas mais 

importantes são as de aquisição, ativação, retenção, receita e recomendação dos 

seus clientes (AARRR). 

 

 

 
15Duopana - Plataforma para criar comunidades e ambientes colaborativos de produção de conteúdo 
16 Alexandre Kalil 
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● Tração: a maturidade 

 

A maturidade é uma fase em que já se conhece o mundo e sabe como dar 

passos mais firmes e adequados para atingir a escalabilidade. Portanto nesse 

momento é necessário ter um modelo de negócio estruturado, possibilitando o 

aumento do faturamento sem aumentar os custos, além do apoio de programas de 

aceleração, incubadoras e de investidores que facilitem no processo de tração e 

fomento de novas soluções para a demanda do mercado.  

Ainda segundo o autor, nessa fase o produto ou serviço foi lançado no 

mercado. Para testar as hipóteses assumidas nas fases anteriores com os clientes 

finais com foco na demonstração numérica do potencial de crescimento através de 

indicadores de performance.  

 

“As métricas importantes são as de aquisição, ativação, retenção, receita 
e recomendação dos seus clientes (AARRR). A prospecção de 
investidores começa a partir dos demonstrativos destas KPIs.” (TOLEDO, 
2016). 

 

• Scale-up: a apoteose 

 

Segundo continua o autor, o objetivo de dez entre dez empreendedores é 

tornar seu negócio escalável e replicável, além um modelo de negócio sustentável. 

E para isso ocorrer é necessário o apoio de aceleradoras e investidores, para tornar 

esse cenário possível.  

Segundo estudos da ABstartups, afirma que para uma startup se tornar 

escalonável o ideal é ter um crescimento de aproximadamente 20% em até três 

anos consecutivos, seja em receita ou em número de colaboradores.   

 

 
2.5  Formas de desenvolvimento das startups 

 

2.5.1 Por meio de incubadoras 
 

As incubadoras de empresas surgiram como alternativa para inibir o alto 

índice de falência de empresas recém-constituídas, por meio de suporte gerencial 
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e tecnológico a essas organizações. Para Leite (2000, p. 382): “uma incubadora é 

primariamente o motor de arranque do Brasil”. 

As incubadoras apoiam pequenas empresas de acordo com alguma diretiva 

governamental ou regional em fase inicial de idealização até o começo da 

validação do projeto.  Utilizam de verbas públicas, para investirem em si próprias e 

nas startups incubadas, além de baseadas no modelo tradicional de 

consultores, que são contratados para apoiar os incubados especificamente.  

Segundo a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC), as incubadoras de empresas e 

parques tecnológicos são entidades promotoras de empreendimentos inovadores. 

A incubadora de empresas tem por objetivo oferecer suporte à empreendedores 

para que esses possam desenvolver ideias inovadoras e transformá-las em 

empreendimentos de sucesso. Para isso, oferece infraestrutura e suporte gerencial, 

orientando os empreendedores das questões essenciais ao desenvolvimento de um 

novo negócio (ANPROTEC, 2017). 

O Manual de Implantação de Incubadoras de Empresas conceitua as 

incubadoras como um organismo que estimula a criação e o desenvolvimento de 

empresa por meio da formação complementar do empreendedor em seus aspectos 

técnicos e gerenciais. (PNI, 2000, p. 6) 

De acordo com a figura 1 abaixo, podemos identificar que Salvador conta 

com apoio de aproximadamente 8 (oito) incubadoras baianas. 

 

Figura 2 - Relação de incubadoras 

 
 

Fonte: https://abstartups.com.br/mapeamento-nordeste/ 
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2.5.2 Por meio de aceleradora 

 

No Brasil, a atividade das aceleradoras ainda é recente. Estas surgiram para 

ajudar os empreendedores a construírem e consolidarem suas startups, para que 

elas consigam sobreviver aos desafios do mercado e serem negócios escalonáveis, 

replicáveis e lucrativos. 

Segundo a ANPROTEC (2019), aceleradoras são entidades jurídicas 

dedicadas a apoiar o desenvolvimento inicial de novos negócios inovadores, por 

meio de um processo estruturado, com tempo definido, desde a seleção, 

capacitação, mentorias, oportunidades de acesso a mercados, infraestrutura e 

serviços de apoio, até o aporte de capital financeiro inicial, em troca de uma possível 

participação societária futura nos negócios acelerados. 

As principais diferenças com relação às incubadoras residem no fato de que 

nas aceleradoras o lucro é um dos objetivos principais. Deste modo, há um processo 

de inscrição de seleção altamente competitivo onde os investidores oferecem aporte 

de recursos financeiros e serviços de capacitação e mentoria intensiva em troca de 

participação societária na empresa escolhida. As empresas startup de mais sucesso 

costumam ter empresas que investem capital nelas, pois acreditam em suas ideias 

e no modelo de negócio. Essas empresas investidoras também podem ser 

chamadas de aceleradoras. 

Conforme figura 2 abaixo Salvador possui 6 (seis) aceleradoras que provém 

investimentos financeiros. 

 

Figura 3 - Relação de Aceleradoras em Salvador 

 
 

Fonte: https://abstartups.com.br/mapeamento-nordeste/ 

https://abstartups.com.br/mapeamento-nordeste/
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2.5.3 Por meio de hubs de inovação / coworkings 

 

Os Hubs de inovação ou coworking, são espaços criados com o objetivo de 

fomentar o empreendedorismo e a inovação local juntamente com todos os 

envolvidos nesse processo, trazendo novas experiências, troca de conhecimentos, 

através de palestras, workshops, cursos, treinamentos, dentre outras ferramentas 

que estimulam o desenvolvimento tecnológico regional. 

 

“Hubs de Inovação são espaços voltados para a geração de 
negócios que reúnem startups, médias e grandes empresas e 
potenciais investidores. Eles ajudam na estruturação de empresas 
nascentes de base tecnológica com alto potencial de crescimento e 
no aumento do número de pessoas que têm a oportunidade de ser 
um empreendedor”. (STARTOUT BRASIL17, 2019) 
 

 

Figura 4 - Relação de espaços e coworkings em Salvador 

 

 

 
Fonte: https://abstartups.com.br/mapeamento-nordeste/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
17O StartOut Brasil é um programa de apoio à inserção de startups brasileiras nos mais promissores 
ecossistemas de inovação do mundo. 

https://abstartups.com.br/mapeamento-nordeste/
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2.5.   Fatores influenciadores para o desenvolvimento das startups 
 

Aranha (2014), definiu os seguintes fatores influenciadores para o 

desenvolvimento das Startups:  

 

1. A capacidade de discernimento e a dualidade de papéis 
Ser empreendedor e ter uma boa capacidade de gestão são duas coisas 
bastantes distintas: ao ser o idealizador do negócio que pretende 
desenvolver, o técnico pode não ter a mesma competência no que toca a 
administrá-lo no contexto do mercado em que se insere. Nesse sentido, 
torna-se importante refletir sobre a relevância e especificidades de cada 
papel e, caso se faça necessário, recorrer a um gestor ou a uma entidade 
de consultoria para que se possam desenvolver estratégias de 
administração capazes de rentabilizar os recursos e o seu aumento com 
vista à obtenção de lucro. 
 
2. Conhecimento: precisa-se 
A administração eficiente de uma startup compreende a busca por 
conhecimento especializado. Atualmente, muitas são as instituições de 
ensino tradicional e contemporâneo que oferecem soluções de qualidade 
no que compete ao treinamento de gestores de startups, sendo que a 
reciclagem por meio do aprendizado contínuo constitui, sem dúvida, um 
elemento de valor acrescentado para o negócio em causa. 
 
3. Fluxo de caixa, um instrumento poderoso para o sucesso 
É indubitável afirmar que o fluxo de caixa é o indicador que melhor mede 
o estado de saúde da startup. Um controle diário permitirá, em conjunto 
com uma visão analítica e objetiva, aferir o balanço entre as despesas e 
as receitas da atividade em causa e direcionar mais eficazmente o rumo 
do negócio. 
 
4. Assumir o imprevisto como parte do jogo 
Nem só de imprevistos financeiros vive o início de uma startup: por muito 
bem estruturado que o seu plano de negócios possa estar, existem eventos 
e circunstâncias alheias ao mesmo que, direta ou indiretamente, 
influenciam o ritmo e orientação do próprio negócio. Assim, a melhor 
estratégia para conduzir a startup da forma mais eficiente possível é 
desenvolver o chamado “jogo de cintura”, ou seja, a capacidade de lidar 
habilmente com circunstâncias adversas de modo a explorar o seu 
potencial e a agregar valor ao negócio. 
 
5. Apostar na governança colaborativa em startups 
Ainda que a estrutura hierárquica da startup siga um modelo vertical, 
engajar os colaboradores nos processos de tomada de decisão torna-se 
um veículo determinante na hora de potenciar as chances de sucesso do 
negócio em desenvolvimento. O seu envolvimento de forma ativa neste 
domínio é, assim, uma área que deve ser alvo da maior atenção por parte 
de todos gestores. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 Caracterização e o método da pesquisa 
 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa descritiva, que segundo 

Prodanov e Freitas (2013), “a pesquisa descritiva registra, analisa e ordenam dados, 

sem manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador. Procura descobrir a 

frequência com que um fato ocorre, sua natureza, suas características, causas, 

relações com outros fatos. Também será utilizado técnicas de pesquisa bibliográfica 

e documental para identificar os principais conceitos teóricos dos termos 

empreendedorismo, inovação e Startups, as formas de desenvolvimento destas, 

com foco na Região Nordeste e em Salvador/Bahia. Para isso foi necessário a 

busca de informações em livros, artigos, sites e matérias jornalísticas. 

 

3.2 Etapas e procedimentos 
 

Com o propósito de alcançar os objetivos específicos, a pesquisa percorreu 

quatro etapas. A primeira etapa consistiu na pesquisa exploratória, através do 

levantamento documental e bibliográfico, por meio de consultas a sítios eletrônicos, 

artigos, dissertações e livros contemplando referências nacionais e internacionais, 

para dar início ao arcabouço teórico relacionado aos temas: empreendedorismo e 

inovação, origem, definição, ciclo de vida e o crescimento das startups. A partir 

dessa etapa foi possível alcançar o objetivo específico “a” e “b”. 

Na segunda etapa, foi feito o levantamento documental e bibliográfico para 

conceituar os tipos de investimentos para o desenvolvimento das startups e 

compreender quais os fatores que influenciam nesse resultado. Em seguida para 

exemplificar melhor, foi coletado figuras por meio de documento de dados 

secundários como fonte de consultas. A partir dessa etapa foi possível alcançar o 

objetivo específico “c”.  

Já na terceira etapa, em março de 2020 foi realizado um levantamento de 

dados primários por meio de um questionário quali-quantitativo, estruturado com 22 

questões objetivas e subjetivas, aplicado a Gestão do Hub Salvador, localizado no 
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terminal marítimo em Salvador-Ba, em conformidade com a Lei n.12.527/11- LAI18. 

Com o objetivo de compreender a importância de um Hub de inovação para o 

desenvolvimento da inovação e startups. Foram analisados variáveis de 

infraestrutura, serviços prestados, número de empresas instaladas, ações 

gerenciais para a fomentação do empreendedorismo local.  

Por fim, na quarta e última etapa, foi feito um diagnostico entre os indicadores 

do Hub Salvador e o Hubine do Banco do Nordeste, por meio de pesquisas em sites, 

reportagens e redes sociais, com o objetivo de fazer um comparativo para identificar 

características semelhantes e/ou possível distinção. Para isso foi comparado 

parâmetros de infraestrutura, serviços compartilhados, número de startups 

sediadas, as ações gerenciais para o fortalecimento desse ecossistema de 

inovação e o seu impacto econômico local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 LAI - Lei de Acesso à Informação - “Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado; [...]”. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo trará os resultados das análises que embasaram este estudo. 

Na seção 4.1 trata da análise do questionário aplicado no Hub de inovação em 

Salvador/ba, de acordo com os indicadores avaliados de infraestrutura, serviços 

prestados, número de startups instaladas, formas de ingresso, tempo de ocupação 

e ações gerenciais para a fomentação do empreendedorismo local.  

Na seção 4.2. Trata se da análise do estudo comparativo das startups 

nordestinas e salvador, trazendo dados estatísticos através de tabelas, gráficos e 

quadros para exemplificar melhor os resultados através de informações no 

startupbase 2019 e 2020. 

Por fim, na seção 4.3. Foi feito uma análise por meio de pesquisas realizadas 

através de levantamento de dados em sítios eletrônicos com o objetivo de fazer um 

comparativo entre o Hub Salvador e o Hubine, hub de inovação do banco do 

nordeste. 

 

 

4.1 Análise avaliativa do Hub Salvador  
 

Com o objetivo de entender o papel de um hub de inovação e o seu impacto 

econômico local, foi feito uma entrevista por meio de um questionário estruturado 

aplicado à gestão do Hub Salvador. Através deste, foi possível analisar forma de 

ingresso, capital estrutural, os serviços prestados, o número de startups e 

percentual de geração de emprego. 

O Hub Salvador é uma comunidade de empreendedorismo, inovação e 

tecnologia, de iniciativa pública-privada, sendo o primeiro coworking portuário do 

mundo, localizado em Salvador/Ba. Startups de diversos segmentos como 

publicidade, marketing, educação, saúde, energia, imobiliário, entre outros estão 

inseridas nesse espaço, com o objetivo de desenvolver um ecossistema amplo e 

inovador através da transformação e empreendedorismo, conexão, 

desenvolvimento, aprendizagem e expansão do networking. Abaixo seguem as 

informações coletadas por meio do questionário supracitado. 
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4.4.1 Formas de ingresso 

 

Para que as empresas e startups façam parte desse ecossistema, é 

necessária a apresentação de projetos nos editais públicos divulgados pela 

prefeitura ou em concursos de ideias, pelo menos 10% das selecionadas precisam 

desenvolver soluções para a melhoria da gestão ou dos serviços públicos do 

município ou de melhoria da área social. O ingresso se dá, também, por meio de 

inscrição pelo site e aquisição de planos mensais.   

O Hub Salvador é gerenciado por um consórcio firmado pelas empresas 

Bossa Nova Investimentos 19e Daten Participações 20(responsáveis por fazer a 

operação e a captação de fundos de investimentos). Além de ter apoio da Prefeitura 

Municipal de Salvador e a Light House.21 Até março de 2020, já foram atendidas 78 

startups, sendo 55 sediadas localmente e 10 remotamente. Segundo o Hub, as 

áreas de maior atuação são, consultoria, educação, tecnologia, publicidade e 

marketing; sendo que a maior parte dessas startups estão nas etapas de Ideação e 

Operação, algumas na fase de tração e nenhuma na fase de scaleup.  

 

4.4.2 Capital estrutural 

 

Sabemos da importância de um suporte para o desenvolvimento das 

startups, e o Hub Salvador possui um espaço físico de 3000 m², com capacidade 

para abrigar 362 empresas, além de contar com 66 salas privativas, 156  espaços 

semi-privativos com  capacidade para sediar de 6 até 10 pessoas no mesmo 

ambiente, escritórios, áreas comuns, estúdio de áudio visual, auditórios e 150 

 
19A Bossa Nova é o VC mais ativo da América Latina; Investimos em startups no estágio pré-seed;  
 
20A Daten é referência no segmento governamental, e vem aumentando significativamente sua 
participação nos setores de varejo e corporativo.  
 
21 LIGHTHOUSE Atua em todo o BRASIL, oferecendo Consultoria e Treinamento de alta qualidade 
nas áreas Naval e de Segurança do Trabalho, com um Portfolio de mais de 50 cursos abrangendo 
NORMAS da Marinha do Brasil, Normas Regulamentadoras do MTE e NBRs, além do seu tradicional 
Portfolio de Produtos e Serviços na área comportamental e de desenvolvimento de equipes, com 
vários programas vivenciais inovadores. 



 
 

36 
 

coworkings, ou seja, oferece toda uma estrutura física compatível com cada perfil 

de empreendedor. 

 

4.4.3 Tempo de Ocupação 

 

 Segundo a pesquisa, o prazo de ocupação é de 3 meses a 1 ano. Destaca-

se que o preço do aluguel do espaço é considerado menor quando comparado aos 

demais centros de inovação e tecnologia da Bahia. Geralmente as startups 

encerram o contrato quando A) precisam de um espaço maior para expandir seus 

negócios; B) atingem os objetivos de negócios estabelecidos; ou C) falham no 

atingimento desses objetivos.  

 

4.4.4 Serviços prestados 

 

O Hub conta com serviços de aceleração através do “Hubinovação” do 

BANCO DO NORDESTE, que disponibiliza treinamentos para desenvolvimento de 

competências, formação de empresas, intercâmbios, dentre outros. Em 2019, as 

startups geraram cerca de 600 empregos diretos e indiretos, e até março de 2020 

esse número aumentou para 700 empregos na Bahia, tendo um percentual de 

crescimento médio de 16,6%.  

Por fim, após a análise de todos os indicadores,  pode-se afirmar que o Hub  

contribui para o desenvolvimento econômico-social regional, pois as startups que 

se instalam nesse ecossistema se desenvolvem com efetividade, gerando 

competitividade no mercado ao oferecer soluções através de novos modelos de 

negócios, além de gerar emprego e renda na cidade de Salvador-BA. 
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4.2 ANÁLISE DO ESTUDO COMPARATIVO DAS STARTUPS NORDESTINAS E 
SALVADOR  
 

Ao analisar o mapeamento do ecossistema de startups de todas as regiões 

do Brasil, realizado em 2019 pela startupbase, é possível identificar que a região 

Nordeste é a 3º (terceira) maior comunidade em número de startups, com 577 

startups mapeadas ativas.  

Com base nessa pesquisa, foi possível construir a Tabela 3, com o objetivo 

de realizar um estudo comparativo das startups da região Nordeste e da Capital 

baiana, relacionando informações importantes quanto ao faturamento, modelo de 

receita, fases das startups e o público alvo escolhido no ano de 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora  
 
 
 

No Nordeste, o modelo de receita predominante é o SaaS com 40,10% e em 

Salvador não é diferente, 41,20% das startups utilizam desse modelo para gerar 

receita. Em relação ao faturamento, todas as 577 startups do Nordeste 

movimentaram de 50 mil a 1 milhão de reais em 2019, sendo que o faturamento 

predominante destas Startups estão entre R$ 50mil e R$ 250 mil com 12,7% no NE 

e 12,9% em Salvador. 

Ainda de acordo com essa Tabela 3, é possível identificar que 45% das 

startups Nordestina se encontram em fase de operação, e em Salvador 50%, 

enquanto que, em termos de escalabilidade, a média está em 5,55% NE e Salvador 

3,8%, os demais percentuais podem ser consultado na Tabela 3 acima.  

Quando o assunto é o mercado alvo, é possível perceber que o modelo de 

negócio mais utilizado no Nordeste é B2B com 44,8%, sendo 44,9% em Salvador. 

Tabela 4 - Comparativo Região Nordeste e Salvador 2019 
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As distribuições dos demais modelos de negócio do público alvo utilizado, pode ser 

visto na tabela acima.  

           Contudo, em 2020, o ecossistema de inovação do Nordeste continuou 

crescendo, com base neste contexto, foi construída o Quadro 1, que apresenta o 

comparativo das Startups Ativas do Ecossistema de Startups das capitais do 

Nordeste entre o período de 2019 e 2020, levando a uma melhor compreensão 

deste cenário através das seguintes variáveis: Capitais Nordestina, Número de 

Startups ativas, Numero em Coworkings, Redes/ Fundos de capital de risco e o link 

do site de cada comunidade (capital). 

            Assim, de acordo com os dados da Startupbase em 2020,22 tanto o 

Estado da Bahia quanto a capital Salvador ficaram em 1º lugar em número de 

startups do Nordeste, com 254 e 203 startups ativas respectivamente. Em 2º lugar 

está o Estado de Pernambuco com 178 startups ativas e em 9º e último lugar está 

o Estado de Sergipe, com apenas 15 startups ativas, conforme o Gráfico 3 abaixo: 

 

Gráfico 3 - número de startups por capital 

 

Fonte: https://abstartups.com.br 
 
 
 

Conforme o Gráfico 4 abaixo, é possível relacionar o índice de crescimento 

das startups Nordestinas com a importância dos coworkings e hubs de inovação, 

para proporcionar: estrutura física, redução de custos, compartilhamento de 

conhecimento técnico e experiências entre os stakeholders, salas de reunião 

 
22 STARTUPBASE é a base de dados oficial do ecossistema brasileiro de startups.  

https://abstartups.com.br/
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capacitações para fomento a inovação. Vê-se que Fortaleza e Teresina possuem 

16 espaços de trabalho colaborativo enquanto Aracaju, apenas 3. 

 

Gráfico 4 - Número de Coworkings Capitais Nordeste 2020 

 

Fonte: https://abstartups.com.br 

 
 

De acordo com esse mapeamento das comunidades do Nordeste, é possível 

também identificar que as únicas capitais dessa região que não possuem redes ou 

fundos de capital de risco são Aracajú, no Estado de Sergipe, e Natal, no Rio grande 

do Norte. Isso faz com que o ritmo de crescimento e desenvolvimento desse 

ecossistema seja inferior em relação às demais capitais. 

 

Gráfico 5 - Número de Redes/Fundos de Capital de Risco 2020 

 
Fonte: https://abstartups.com.br 

 

 

https://abstartups.com.br/
https://abstartups.com.br/
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Quadro 1 - Quadro comparativo do Ecossistema de Startups das capitais do Nordeste 2019-
2020 
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Continua Quadro 1. Quadro comparativo do Ecossistema de Startups das capitais do 

Nordeste 2019-2020. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
. 

 
 

No que tange o impacto econômico local, de acordo com o Gráfico 6 abaixo, 

46,5% das startups em Salvador possuem entre 6 e 10 funcionários e 2,2% entre 

41 e 100 funcionários, o que se traduz em emprego e renda proporcionados através 

das iniciativas privadas e governamentais em transformar modelos de negócios 

tradicionais em negócios inovadores e lucrativos, por meio de soluções 

sustentáveis, potencializando o desenvolvimento da economia regional. 
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Gráfico 6 - Número de funcionários das startups baianas 

 
Fonte: https://abstartups.com.br/mapeamento-nordeste/ 

 

 

4.3 CLASSIFICAÇÃO DO HUB-SSA EM RELAÇÃO AO HUBINE BANCO DO 
NORDESTE 
 

Com base nos indicadores citados acima, percebe-se que o Hub Salvador 

tem a mesma funcionalidade que os demais Hubs de inovação do Nordeste, visto 

que se trata de um espaço de trabalho em que se reúnem empresas nascentes de 

base tecnológica com alto potencial de crescimento. Nesses espaços estão 

pessoas com interesses comuns, e um dos objetivos é apoiar novas ideias, 

tecnologias e integração dos ecossistemas regionais de inovação, tornando um 

ambiente capaz de aperfeiçoar, compartilhar e construir soluções que possam 

contribuir com a economia regional por meio de um empreendedorismo inovador.  

As empresas inseridas nesses Coworkings possuem modelos de negócios 

com soluções voltadas para vários segmentos, a exemplo da indústria, comércio e 

serviços, como agritechs(agronegócio), fintechs (financeiro) e healthtecs 

(educação), utilizando diversas tecnologias atuais como a inteligência artificial, 

blockchain, nanotecnologia e outras tecnologias inovadoras. 
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O Banco do Nordeste, por exemplo, possui um Hub de Inovação – (Hubine) 

instalado em 3 (três) capitais do Nordeste, sendo estes, Salvador (espaço no Hub 

Salvador), Recife e Fortaleza, com a participação de diversos atores e 25 startups 

ativas sediadas atualmente. Já o Hub Salvador possui atualmente 65 startups 

localmente e remotamente, considerando o número de startups mapeadas que 

responderam a base de dados do Startupbase em 2020, o Hub Salvador representa 

37,5%, das startups na Bahia. Conforme Gráfico 7 abaixo:  

 

 

 

Fonte: Pela autora 
 
 

Ao comparar o número de startups mapeadas e ativas em Salvador, 

subtraindo o numero de startups fora de operação, é possível identificar que o Hub 

Salvador, representa 46,1% em relação ao total de 169 startups ativas que 

responderam a base de dados no ano de 2020. Conforme Gráfico 8 abaixo: 

 

Gráfico 7 - Número de Startups Bahia 
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Gráfico 8 – Número de Startups Salvador 

 

Fonte: Pela autora 

 

 

Os Hubs também oferecem toda infraestrutura necessária para receber as 

startups em um ambiente moderno e inovador, além dos serviços de endereço 

fiscal; vagas de coworking por Startup; limpeza e manutenção; sala de reuniões, 

palestras e eventos de capacitações para fortalecer o ecossistema local de 

inovação.  

O Hub de inovação Nordeste (Hubine) possui uma linha de Crédito - FNE 

Startup, com a menor taxa de juros do País, podendo financiar operações de até R$ 

200 mil reais. Destinado as empresas com base tecnológica enquadrada como 

MPE, que se refere a Micro e Pequenas Empresas, responsáveis por fazer parte de 

um total de 99,2% de empresas no Brasil. E também para os MEI23, 

Microempreendedor Individual com pelo menos 6 meses de CNPJ constituído, com 

modelo de negócio inovador validado e com faturamento. 

 

 

 

 

 
23 O MEI surgiu em 2008 com a possibilidade de registro do CNPJ MEI através da Lei n°128, que 
visa formalizar o pequeno empresário individual. Se encaixa nessa categoria, os trabalhadores que: 
Possuem faturamento de até R$ 81.000,00 por ano; não são sócios ou titulares de outra empresa; 
tenham no máximo um empregado; exercem uma das atividades permitidas ao MEI, segundo a 
Resolução CGSN nº 140, de 2018. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa teve como objetivo geral identificar e analisar o panorama do perfil 

das startups Nordestinas com foco na Bahia, e o papel dos hubs de inovação para 

o desenvolvimento e impacto econômico regional. Para tanto, realizou- se uma 

pesquisa de natureza bibliográfica e documental, cuja abordagem foi qualitativa e 

quantitativa, com análise de dados primários e secundários. 

Quanto aos objetivos gerais deste trabalho, concluiu-se que foram atingidos, 

uma vez que, a partir dos dados coletados e informações adquiridas, foi possível 

apresentar o crescimento em número e percentual das startups das capitais 

nordestinas, entre janeiro de 2019 e abril de 2020, destacando-se a capital baiana 

liderando o ranking com 203 startups, aumento médio de 4,5% anual. Já no 

Nordeste houve um crescimento de aproximadamente 2,25%, indo de 577 a 590 

startups.  

Pode-se afirmar ainda que a presença das startups na região Nordeste, em 

especial na Bahia, é essencial para a economia local, não apenas para outras 

startups, mas também para empresas das esferas pública e privada, pois o objetivo 

destas empresas é trazer novas soluções em novos modelos de negócios 

sustentáveis e que seja possível replicá-los em diferentes lugares. 

Em relação ao papel dos Hubs de inovação, os resultados apontaram que 

esses espaços de trabalho são essenciais para o fortalecimento do 

empreendedorismo e inovação locais, pois permitem que as startups sediadas se 

desenvolvam adequadamente, por meio de: A) Apoios financeiros à inovação e às 

ações de pesquisa e desenvolvimento por parte dos investidores-anjo e 

aceleradoras; B) Às ações em fornecer uma estrutura físico-tecnológica moderna, 

com mentorias, eventos de capacitações, presença de stakeholders, permitindo o 

aumento do networking; C) Apoios governamentais que viabilizam um ambiente 

regulatório com leis de redução de impostos através dos incentivos fiscais. Entre 

outros fatores, os conjuntos anteriormente citados contribuem para o fomento do 

empreendedorismo na região e o desenvolvimento das iniciativas de inovação. 

Assim, esse estudo contribui como um centro de informações para o 

aprimoramento do conhecimento científico a respeito das startups nordestinas, com 

recorte para o estado da Bahia, podendo ser utilizado como fonte para trabalhos 



 
 

46 
 

futuros. Além disso, os resultados ressaltam a importância dos hubs de inovação 

para a saúde e desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo, e, 

consequentemente, para a criação de polos de emprego e renda, contribuindo 

assim para a sociedade e economia locais. 

Vale, também, destacar que esta pesquisa não tem intenção de apresentar 

o perfil do ecossistema das startups em todo território nacional, uma vez que que a 

escolha para esse estudo tomou por base a região Nordeste, em especial as 9 

(nove) capitais. Além disso, o tempo de referência para coleta das informações 

presentes neste trabalho tem início em janeiro de 2019 e fim em abril de 2020. 

Finalmente, sugere-se a realização de novas pesquisas dentre os mesmos períodos 

de cada ano, afim de buscar novas informações ao fim do ano de 2020 para um 

comparativo coerente e uma compreensão mais abrangente sobre o tema. 

Entre as limitações desta pesquisa estão a impossibilidade de acesso a 

dados mais atualizados dos hubs de inovação do Nordeste, visto que no site destas 

empresas não são divulgadas as informações quanto ao faturamento, modelo de 

negócio, fases das startups, dentre outros indicadores necessários para fazer uma 

pesquisa mais aprofundada.  

Outra limitação é o fato de ter apenas um site que mapeia, em tempo real, as 

startups ativas em todo o Brasil, e o número baixo de startups que respondem às 

pesquisas de monitoramento do sistema, fazendo com que os índices calculados 

com base nos dados nunca sejam referentes ao quantitativo total de startups 

mapeadas.  
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APÊNDICE 

 

Modelo do Questionário para coleta de dados Quantitativos e Qualitativo 
Data: ___________  
Nome da Comunidade: 
Endereço:  
Site:  
 
PERFIL DAS STARTUPS  

1. Quantas startups já foram assistidas desde o início das operações? 
Atualmente existem quanto incubadas: ___ localmente ____ remotamente  

 
 SERVIÇOS DE SUPORTE  

1. Qual o Espaço físico: ______________ m2  
2. Suficiente para abrigar quantas empresas? 
3. Atualmente: _________ futuro: ________  
4. Categorias: 

(a) Adm : 
(b) Escritórios:  
(c) Áreas comuns  
(d) Laboratório 
(e) Outras:  

5. Qual o tamanho das unidades para instalações: _________ 
6.  A menor:___  maior:__  
7. Qual o prazo de ocupação: mínimo:      médio:      máximo:  
8. Qual o valor do aluguel cobrado aos instalados de acordo com o tempo 

Inicial final: 
 

9. Como este aluguel se compara a outros Hub 
a) Menor  
b) Igual 
c) Maior  
10. Quais são os tipos de serviços profissionais oferecidos peloHub 

a) Formação da empresa  
b) Construção do Plano de Negócios 
c) Treinamento de desenvolvimento de competências 
d) Contabilidade, jurídico e serviços afins.  
e) Pesquisa de mercado, vendas e marketing. 
f)  Ajuda na exportação ou procura parceiro no exterior 
g)  Ajuda no desenvolvimento de e-business ou outra TIC 
h)  Aconselhamento no desenvolvimento de novos produtos-serviços 
i)  Recursos financeiros (da incubadora, venture, Angel etc.)  
j)  Outros serviços: Especifique:  

11. Que outras facilidades ou serviços de suporte são disponibilizados aos 
instalados: 

a) Secretaria compartilhada 
b) Limpeza e manutenção 
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c) Sala de reunião, lanchonete. 
d) Outros serviços: Especificar 

12. Quais critérios são utilizados para o monitoramento do desempenho da 
instalada pelo gestor: 

a) Taxa de ocupação 
b) Número de graduadas  
c) Criação de empregos pelas startups 
d) Giro de empresas startups  
e) Outro critério: Qual: 

13. Quais critérios devem ser atendidos para a admissão no Hub: 
a) (Responder a um edital - Procurar diretamente ao Hub 
b) Apresentar um Plano de Negócios  
c) Possuir meio de financiamento próprio  
d) Deve demonstrar um potencial grande de crescimento 
e) Deve ser um projeto inovador 
f)  Outro critério: Qual: 

 14. Que abordagem é utilizada no gerenciamento dos clientes instalados: 
a) Clientes são monitorados regularmente 
b) Não existe nenhum meio específico para gerenciamento de clientes  
c) Outros:  

15. Que critérios são utilizados na decisão de saída das empresas 
a) Por período de tempo Máximo de incubação 
b) Quando as startups precisam de mais espaço para expandir 
c) Quando atingem os objetivos de negócio estabelecidos  
d) Quando falham no atingimento dos objetivos de negócios estabelecidos  
e) Não existem critérios específicos  
f) Outros:  

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO HUB E SEU IMPACTO 
SOCIOECONÔMICO  

1. O que em sua opinião torna o Hub um local atraente  
a)  Qualidade, preço e flexibilidade para as unidades de incubação. 
b)  Disponibilidade de serviços de apoio ao negócio profissionais  
c)  Outros fatores:  

 2. Que métodos são utilizados para coletar feedback dos clientes e 
stakeholders sobre os serviços do HUB SALVADOR: 

a. Através de contato 
b. Encontros periódicos com clientes e stakeholders 
c. Pesquisas periódicas com clientes e stakeholders  
d. Outros métodos  
e. Nenhum método em particular  

3. Quantas pessoas estão empregadas atualmente pelas instaladas: 
_________  
4. Qual o percentual de crescimento ano a ano das instaladas:  
5. Para onde as startups se mudaram:  

a. Mesma cidade  
b. Outra cidade  
c. Outro país  
d. Tornaram-se associadas (residentes) do Hub 
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 6. Como o Hub contribui para o desenvolvimento local:  
a. Ajudando a criar empresas novas e com maior qualidade  
b. Ajudando a melhorar a competitividade dos negócios existentes  
c. Contribuindo na criação de empregos  
d. Contribuindo para o desenvolvimento de novos produtos e serviços  
e. Contribuindo para a internacionalização de negócios na região 
f. Outros papéis: 

 


