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EXEMPLO

UMA PALAVRA CURTA, MAS 
QUE É CAPAZ DE CRIAR UMA 
REVOLUÇÃO.

Por acreditar na força do exemplo é que a Endeavor 
trabalha, há 16 anos, para criar condições para que os 
empreendedores exerçam seu papel de protagonistas na 
transformação do Brasil - e do mundo. Mas se o potencial 
de um exemplo é grande, o desafio de encontrá-lo é maior 
ainda.  

Em um país onde mais da metade da população quer 
empreender, é de se imaginar que essa não seja uma 
tarefa tão difícil. No entanto, apesar da vontade, os 
empreendedores brasileiros ainda sonham pequeno. Prova 
disso é que menos de 1% das empresas brasileiras podem 
ser consideradas Scale-Ups, empresas que crescem 
continuamente ao menos 20% em número de funcionários 
ou em faturamento.  

Mais do que ambição para crescer, o empreendedor 
brasileiro precisa, cada vez mais, entender seu papel de 
protagonista. Isso passa por estar a frente de uma empresa 
que cresce, soluciona problemas da sociedade, gera 
empregos.

Mas também significa ser agente ativo do ecossistema 
empreendedor brasileiro ajudando outros empreendedores 
através de mentorias, atuando no mercado investindo em 
novos negócios, sendo exemplo para aqueles que estão 
começando ou nem enxergam a carreira empreendedora 
como possibilidade.

Fazer com que o Brasil seja reconhecido não apenas pela 
quantidade de empreendedores, mas pela qualidade e 
impacto deles no mundo, é o desafio da Endeavor. 

Por isso, apoiamos os Empreendedores Endeavor, nossos 
exemplos de de alto impacto; disseminamos suas histórias 
e aprendizados para milhões de pessoas em nosso portal; 
mobilizamos milhares de organizações pelo país; e os 
nossos estudos tem provocado agentes públicos por 
mudanças reais no ambiente de negócios.

Nessa jornada, temos a sorte de contar com a melhor rede 
de voluntários do país, nossos mentores, e com parceiros 
que compartilham da nossa causa e valores, e a quem 
somos eternamente agradecidos. 

Ainda assim, sabemos que o desafio é enorme. Para chegar 
lá, precisamos eliminar as barreiras de um ambiente de 
negócios que insiste em segurar o potencial empreendedor 
brasileiro e formar cada vez mais pessoas com o brilho no 
olho e a insatisfação permanente dos nossos exemplos, os 
Empreendedores Endeavor.

Juliano Seabra
Diretor Geral da Endeavor Brasil
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MOTIVOS PARA
COMEMORAR

Nos últimos dois anos demos passos importantes rumo ao 
nosso propósito, criando cada vez mais condições para que 
os empreendedores exerçam seu papel de protagonistas na 
transformação do país.

Pessoas impactadas pelo Portal Endeavor se 
inspiraram a sonhar mais alto e se prepararam para os 
desafios de empreender.

Horas de conteúdo consumidas em nossos cursos a 
distância.

É a média de crescimento dos Empreendedores 
Endeavor apoiados ativamente nos últimos três anos. 
Eles geram mais de 30 mil empregos e 3 bilhões de 
reais em receitas.

Empreendedores apoiados em nossos programas de 
aceleração.

Candidatos a prefeito de cidades brasileiras engajados 
com as pautas pró empreendedorismo do Movimento 
+Empreendedores +Empregos.

Serão os dias necessários para se abrir uma empresa 
de baixo risco em Porto Alegre, após o Projeto 
Simplificar.

10MM

65 MIL

22%

+500

50

5
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BRASIL:
UM PAÍS DE 
BAIXO IMPACTO

Se em 2000, a palavra empreendedorismo nem estava no 
dicionário, hoje empreender deixou de ser necessidade e virou 
opção. Ainda assim, existe uma série de barreiras impedindo 
que o Brasil tenha cada vez mais empreendedores que 
crescem e fazem a diferença. 

A VONTADE DE EMPREENDER É GRANDE

O brasileiro vê o empreendedorismo como opção 
de carreira: 3/4 da população afirma que prefere o 
empreendedorismo frente a outras opções de carreira.
(Endeavor, 2013)

MAS A VONTADE DE SER GRANDE É PEQUENA

Apesar da vontade, menos de 10% dos brasileiros que 
já empreendem pensa em criar mais de 5 empregos nos 
próximos 5 anos.  A falta de ambição dos empreendedores 
brasileiros é evidente, prova disso é que nossos 
empreendedores não pensam em ter um produto ou 
serviço inovador e muito menos em internacionalizar. 
(Global Entrepreneurship Monitor, 2016)

E MESMO SE HOUVESSE AMBIÇÃO, FALTARIA 
PREPARO

Apenas 9% dos brasileiros afirma que se prepara para 
o momento de empreender (Global Entrepreneurship Monitor, 
2013). Isso fica mais claro quando percebemos que 3 em 
cada 4 empresas fecham as portas por razões internas do 
negócio. (Sebrae, 2016)

EM UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS CHEIO DE AMARRAS

Prova disso é que o Brasil é um dos piores países para 
se fazer negócio, somos o 123º colocado em um ranking 
de 190 países. Nosso país também é o pior do mundo 
em tempo dedicado para o pagamento de impostos. 
Os empreendedores brasileiros gastam 2.038 horas 
lidando com o pagamento de obrigações públicas. A 
média mundial é de 256 horas. (Banco Mundial, 2016)

SÃO POUCAS SCALEUPS, GERANDO MUITO IMPACTO

As ScaleUps, empresas que crescem ao menos 20% ao 
ano por três anos consecutivos (ou mais), são raras. 
Apenas 0,6% das empresas brasileiras se encaixa nessa 
categoria. Ainda assim, seu impacto é enorme. Elas geram 
quase 50% dos novos empregos. Quando comparadas as 
demais empresas brasileiras, as ScaleUps geram 100 vezes 
mais postos de trabalho. (IBGE / Endeavor, 2016)
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EXEMPLOS QUE 
TRANSFORMAM 
O BRASIL

Para mudar o Brasil,  precisamos cada vez mais de em-
preendedores que querem e podem fazer a diferença, em 
um ambiente de negócios sem amarras ou burocracia, que 
valorize aqueles que tem coragem de arriscar.

Por isso, a Endeavor trabalha para remover as barreiras 
que impedem o empreendedor brasileiro de exercer todo 
o seu potencial.

EXEMPLOS DE ALTO IMPACTO PARA UM PAÍS DE BAIXO 
IMPACTO

Desde que chegou ao Brasil, em 2000, a Endeavor trabalha 
para que o país tenha cada vez mais empreendedores 
que consideramos exemplos. Empreendedores que 
sonham grande e questionam a forma como as coisas 
são feitas, transformando problemas em oportunidades 
ao criar negócios que não param de crescer. Além disso 
entendem e exercem seu papel de protagonistas de 
um ecossistema empreendedor tão carente de apoio e 
desenvolvimento. Empreendedores de alto impacto. 

São empreendedores como esses que tem o poder de 
inspirar os brasileiros a criar negócios transformadores, 
gerar emprego e inovação, deixando um legado para 
que outros sigam o mesmo caminho.

Entendemos que o país só vai atingir o máximo do seu 
potencial quando a sociedade enxergar o alto impacto 
como um valor. Queremos que o Brasil seja reconhecido 
não apenas pela quantidade de empreendedores, mas 
pela qualidade e impacto deles no mundo.
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Com suas dores, provocamos mudanças 
no ambiente de negócios para que o Brasil 
seja um país mais convidativo para quem 
quer empreender com alto impacto.

Com seus erros e aprendizados, 
produzimos conteúdos baseados nos 
principais desafios dos empreendedores
e capacitamos quem quer crescer.

Provocamos mudanças por
mais exemplos

Disseminamos exemplos
que inspiram e incentivam
a ir além

Com suas histórias, mostramos para o 
mundo que é possível sonhar grande e ir 
além.

Apoiamos exemplos de
alto impactoA FORÇA DO 

EXEMPLO

O EXEMPLO DOS EMPREENDEDORES DE ALTO 
IMPACTO SUSTENTA TUDO O QUE A ENDEAVOR FAZ.

Os brasileiros não tem ambição ou preparo para 
empreender. O ambiente de negócios também não 
incentiva o alto impacto, pelo contrário. 

Para romper essas barreiras que impedem o 
empreendedor brasileiro de crescer, a Endeavor aposta 
nos exemplos. 

Para isso, encontramos e apoiamos os futuros exemplos. 
Empreendedores a frente de Scale Ups que não 
param de crescer, mas que também contribuem para 
um ecossistema de transformação ajudando outros 
empreendedores, mentorando, investindo ou mesmo 
inspirando outras pessoas com suas trajetórias. 

Fazemos isso contando com o apoio de quem é 
referência hoje, grandes empreendedores e executivos 
que doam seu tempo e conhecimento para ajudá-los a 
cometer menos erros no caminho. Um círculo virtuoso 
de empreendedores de alto impacto.
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APOIAMOS
EXEMPLOS
DE ALTO IMPACTO

Os  Empreendedores Endeavor estão a frente de 
empresas com alto potencial de crescimento e uma 
forma inovadora de resolver grandes problemas. 

Eles sonham grande, têm brilho no olho, não 
pegam atalhos e têm alta capacidade de execução. 
Entendem seu papel de protagonistas do ecossistema 
empreendedor, compartilhando suas histórias para 
inspirar outros a seguir o mesmo caminho, além de 
mentorar e investir em novos empreendedores.
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QUEM SÃO
OS EMPREENDEDORES 
ENDEAVOR

CRESCEM

Empreendedores que sonham grande.  Criam empresas com uma forma inovadora de resolver grandes problemas, e por 

isso não param de crescer. Elas tem modelos de negócios replicáveis e escaláveis, com potencial para se tornar gigantes 

nos mercados em que atuam. Quanto maior o problema que a empresa resolve, maior ela pode se tornar.

MULTIPLICAM

Empreendedores com paixão pelo que fazem e alta capacidade de execução. Entendem que possuem um  papel importante 

como protagonistas no ecossistema empreendedor. Eles compartilham suas histórias para mostrar que é possível ir além, 

e ainda mentoram e investem em empreendedores das novas gerações.

Todos os anos, a Endeavor Global mede o impacto multiplicador dos Empreendedores Endeavor ao redor do 

mundo. Os empreendedores da Endeavor Brasil se destacam mentorando outros empreendedores e contando suas 

histórias inspiradoras, especialmente na mídia. Apesar disso, assim como a imensa maioria dos empreendedores 

brasileiros, ainda são poucos os que investem em novas empresas.

179
EMPREENDEDORES

ENDEAVOR

114
EMPREENDEDORES ENDEAVOR

APOIADOS ATIVAMENTE

R$3bi
É O FATURAMENTO DAS

EMPRESAS ATIVAS

95
EMPRESAS DE ALTO

CRESCIMENTO

59
EMPRESAS DE ALTO

CRESCIMENTO

30mil
SÃO OS EMPREGOS DIRETOS

GERADOS

EFEITO MULTIPLICADOR DOS EMPREENDEDORES ENDEAVOR

MENTORAM OUTROS

EMPREENDEDORES

CONTAM SUAS HISTÓRIAS

INVESTEM EM

NOVAS EMPRESAS
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MULTIPLICA: VERDADEIROS EXEMPLOS DE ALTO IMPACTO

PRINTI
Os alemães Mate Pencz e Florian Hagenbuch viveram 

na mesma cidade durante a infância, mas só foram se 

conhecer no mercado financeiro. Em comum, a vontade de 

empreender em um país em desenvolvimento.

Estudando o mercado brasileiro, perceberam que o setor 

gráfico não conseguia entregar a mesma qualidade para 

clientes de tamanhos diferentes. Foi nessa lacuna que 

decidiram atuar em 2012, combinando inovação a produtos 

de alta qualidade. Desde então, a Printi cresce acima de 

100% todos os anos. 

Selecionados como Empreendedores Endeavor em 2014, 

Mate e Florian se destacam também pela atuação no 

ecossistema. São verdadeiros empreendedores de alto 

impacto: contam sua história, mentoram e investem em 

novos empreendedores.

EMPREENDEDORES ENDEAVOR: 

Florian Hagenbuch e Mate Pencz

FUNDAÇÃO: 2012

SELEÇÃO COMO EMPREENDEDORES ENDEAVOR: 

2014

IMPACTO:

No último ano, Florian e Mate já doaram mais de 20 

horas para ajudar outros empreendedores através de 

mentorias e conteúdos para o portal Endeavor.

Em 2015, entraram para a lista 30 under 30 da Revista 

Forbes, que seleciona as 30 pessoas mais influentes 

do mundo com menos de 30 anos.

Em 2016, Mate e Florian criaram o fundo Canary para 

investir na próxima geração de Scale-Ups brasileiras.

Mate Pencz e Florian Hagenbuch, Empreendedores Endeavor da Printi

CRESCE: UMA EMPRESA QUE FAZ A DIFERENÇA

TECVERDE
Após se conhecerem na universidade em 2004, Caio 

Bonatto, Lucas Maceno e Beto Justus viajaram o mundo 

para conhecer o que há de mais inovador no setor 

da construção. Após anos de pesquisa, optaram pela 

tecnologia wood-frame e, desde então, estão redefinindo 

o conceito de comprar uma casa em um país onde essa 

experiência pode ser complicada. 

A Tecverde entrega residências de alta qualidade, 

baixo impacto ao meio ambiente e rápidos tempos de 

construção e financiamento – uma combinação incomum 

no setor.  Fundada em 2009, a empresa já construiu mais 

de 2000 casas, 1000 delas só esse ano. Desde a seleção 

como Empreendedores Endeavor, a Tecverde já multiplicou 

seu faturamento em cinco vezes, e em 2016 construiu o 

primeiro prédio de madeira do Brasil em apenas 8 dias.

EMPREENDEDORES ENDEAVOR: 

Caio Bonatto, Lucas Maceno e Beto Justus

FUNDAÇÃO: 2009

SELEÇÃO COMO EMPREENDEDORES ENDEAVOR: 

2012

IMPACTO:

A Tecverde constrói casas 6 vezes mais rápido, 

enquanto reduz as emissões de CO2 em 80%.

Desde a seleção na Endeavor, a Tecverde cresceu 

mais de 400%. 

Em 2016, construiu o primeiro prédio do Brasil 

totalmente feito com a tecnologia wood-frame e em 

apenas 8 dias.

Caio Bonatto, Lucas Maceno e Beto Justus, Empreendedores Endeavor da Tecverde
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NOVOS
EMPREENDEDORES ENDEAVOR
SELECIONADOS 2015-2016

Inspirado nas conversas com o pai sobre o mercado de cosméticos, Alexandre 

decidiu empreender o Beleza na Web, um e-commerce cuja missão é revelar 

a beleza de cada mulher. Hoje, o negócio já é a maior plataforma online de 

produtos de beleza com mais de 1,5 milhões de clientes, oferecendo marcas 

nacionais e importadas com prazos e preços acessíveis.

ALEXANDRE SERÓDIO | BELEZA NA WEB
belezanaweb.com.br

Quando Renato desistiu da carreira como funcionário público para fundar o 

CERS, enxergou em Francisco, um empreendedor serial do setor de educação, 

o sócio ideal. Com uma câmera na mão e uma ideia empreendedora na 

cabeça, os dois desafiaram os altos preços dos cursos preparatórios no 

Brasil criando uma plataforma de educação online para concursos que se 

destaca pela qualidade, interatividade e inovação.

RENATO SARAIVA E FRANCISCO SALLES | CERS
cers.com.br

Fabio e Vitor se conheceram quando o primeiro inscreveu um plano de 

negócios na aceleradora do segundo. Foi rejeitado, mas saiu de lá com 

uma sociedade que originou a Contabilizei, uma plataforma disruptiva de 

contabilidade para micro e pequenas empresas. Em apenas três anos, eles 

já ajudaram seus clientes a economizar mais de 25 milhões de reais em 

serviços contábeis.

FÁBIO BACARIN E VITOR TORRES | CONTABILIZEI
contabilizei.com.br

Guilherme sempre quis criar um negócio de impacto social. Thomaz 

conheceu de perto os problemas no sistema de saúde do Brasil. Juntos, 

fundaram a rede de clínicas dr.consulta. Mais rápido que o público, mais 

barato que o privado, o negócio está trazendo eficiência e revolucionando a 

saúde no país para mais de 200 mil pacientes.

GUILHERME AZEVEDO E THOMAZ SROUGI | DR.CONSULTA
drconsulta.com

Fernando trabalhou na gráfica dos pais, transformou a empresa em um 

negócio de sucesso e a vendeu para uma gigante do setor. Podia parar por 

aí, mas enxergou uma grande oportunidade: a necessidade de desenvolver 

uma plataforma de comunicação multicanal inédita no mercado. Assim 

nasceu a Direct One, que oferece aos clientes até 80% menos custos e 

tempo gasto com envio de documentos.

FERNADO STELER | DIRECT ONE
direct.one
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A FortBrasil, criada por Juliana Freitas, Marcelo Filho e José Neto, é uma 

fintech que oferece produtos financeiros para pessoas das classes C e D. 

Ao mesmo tempo, atende a necessidade de médios varejistas de fidelizar 

seus clientes por meio de um cartão de crédito com sua marca. O resultado, 

os números mostram: a FortBrasil transaciona R$ 650 milhões por ano e, há 

mais de uma década, a empresa cresce pelo menos 50% a cada ano.

JULIANA FREITAS, MARCELO FILHO E JOSÉ NETO | FORTBRASIL
fortbrasil.com.br

Eduardo Bontempo viu como seu pai teve a vida transformada pela 

educação. Claudio Sassaki sempre foi bom aluno por influência da família. 

Dois bem-sucedidos profissionais do mercado financeiro, que trocaram a 

rotina do banco para se dedicar ao sonho de que todos tenham a chance 

de aprender. Desde 2011, as soluções da Geekie já transformaram a vida de 

mais de 5 milhões de alunos em 5 mil escolas Brasil a fora.

EDUARDO BONTEMPO E CLAUDIO SASSAKI | GEEKIE
geekie.com.br

O Guiabolso é um aplicativo criado pelos empreendedores Thiago Alvarez 

e Benjamin Gleason que permite que as pessoas organizem suas finanças 

de forma simples e tomem melhores decisões sobre o que fazer com seu 

dinheiro. Pelo GuiaBolso, o usuário visualiza suas despesas em categorias e 

planeja suas finanças pessoais, estabelecendo metas e acompanhando suas 

transações bancárias em um só lugar. Os mais de 3 milhões de usuários do 

app já economizaram cerca de 200 milhões de reais só em 2015.

THIAGO ALVAREZ E BENJAMIN GLEASON | GUIABOLSO
guiabolso.com.br

Alessandro abandonou a carreira no mercado financeiro para, junto do 

pai, pesquisar novas fontes de energia alternativas. Ao descobrir que era 

possível transformar o bagaço da cana de açúcar em energia, fundou a 

Geo Energética, uma solução para a sustentabilidade do setor energético 

brasileiro. Hoje, é a líder nacional na produção de biogás a partir dos 

resíduos da indústria sucroalcooleira.

ALESSANDRO GARDEMAN | GEO ENERGÉTICA
geoenergetica.com.br

Igor, Danilo e Ronaldo são engenheiros que trabalham juntos há mais de 

10 anos. Lideram o ecossistema de empresas e startups de tecnologia em 

Campinas com a I.Systems, dona de um software patenteado capaz de 

controlar, automatizar e otimizar os mais diversos processos industriais. 

Para se ter uma ideia do impacto, a economia de energia gerada a partir da 

solução que a empresa oferece já poderia abastecer uma cidade de 60 mil 

habitantes.

DANILO HALLA, IGOR SANTIAGO E RONALDO SILVA
I.SYSTEMS | i.systems.com.br
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Em 2003, as quatro lojas de móveis de Nelso, primo de Thiago Fiorin, 

estavam enfrentando dificuldades. Thiago prometeu que a internet 

impulsionaria o negócio e convenceu o primo a transformar a LojasKD em 

um e-commerce – o primeiro de móveis do Brasil. Hoje, a empresa é a única 

plataforma dedicada inteiramente a móveis para casa e já entregou mais de 

1 milhão de móveis para 500 mil pessoas. 

THIAGO FIORIN | LOJASKD
lojaskd.com.br

Jovens e talentosos, Gabriel e Marcelo criaram a Ingresse, que oferece  a 

melhor e mais tecnológica solução para compra e venda de ingressos online 

de qualquer tipo de evento. Em pouco tempo, já foram mais de 150 milhões 

de reais transacionados em sua plataforma para cerca de 7 mil eventos em 

todo o Brasil.

GABRIEL BENARRÓS E MARCELO BISSUH | INGRESSE
ingresse.com

Os irmãos Daniel e Fabio Knijnik empreendem juntos desde que tinham 

19 e 14 anos, respectivamente. Com a Knijnik Engenharia Integrada, 

revolucionaram o setor de construção oferecendo todas as soluções de uma 

obra.  Hoje, o desafio é com a CrunchFlow, um software pioneiro em ajudar 

as empresas de serviços, como a Knijnik, a contratar as pessoas certas, 

alocá-las no momento e nos projetos certos, e gerenciar suas performances.

FABIO E DANIEL KNIJNIK | KNIJNIK 
knijnik.com.br

Enquanto alguns adolescentes estavam planejando seus finais de semana, 

Ofli e Israel planejavam seu próximo negócio. Insatisfeitos com os 

programas de fidelidade que existiam no mercado, criaram o Méliuz, um 

portal que disponibiliza cupons de desconto nas melhores lojas online do 

Brasil e ainda devolve parte do valor gasto, direto na conta bancária. O 

resultado é impressionante: a empresa já devolveu mais de R$ 20 milhões 

para os clientes.

OFLI GUIMARÃES E ISRAEL SALMEN | MÉLIUZ
meliuz.com.br

Luiz, amigo de infância do sócio Rafael, sempre teve paixão por restaurantes. 

Rafael e Cristiano se conheceram no mercado financeiro. Juntos, tiveram 

a ideia de transformar o encontro semanal da turma de amigos para 

comer churrasco em negócio. Assim nasceu o Pobre Juan, uma rede de 

restaurantes diferenciada, que inova, entregando churrasco com sabor, 

eficiência e qualidade.

LUIZ MARSAIOLI, CRISTIANO MELLES E RAFAEL VALDÍVIA 
POBRE JUAN | pobrejuan.com.br
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Guilherme, Bruno e André trabalharam na startup fundada por Eric. 

Quando Eric decidiu empreender uma plataforma para tornar o marketing 

digital mais acessível a todos, chamou o time da sua primeira startup para o 

acompanhar nessa jornada. Hoje, a Resultados Digitais ajuda seus milhares 

de clientes a aumentar a presença online e suas vendas.

ANDRÉ SIQUEIRA, BRUNO GHISI, ERIC SANTOS, GUILHERME 
LOPES | RESULTADOS DIGITAIS | resultadosdigitais.com.br

Enquanto muitos brasileiros aproveitavam a Copa do Mundo, Guillermo 

Freire e Guillermo Arslanian tiveram uma ideia: vender seus ingressos 

e alugar seu apartamento durante o evento para terminar seu MVP. A 

ideia deu certo e, em 2014, os empreendedores conseguiram colocar a 

Trocafone de pé - empresa que dá uma nova vida ao consumo de eletrônicos 

perfeitamente úteis e valiosos que não são mais utilizados.

GUILLERMO FREIRE E GUILLERMO ARSLANIAN | TROCAFONE
trocafone.com

O americano Brian Requarth viu no Brasil uma oportunidade para 

desenvolver o mercado de imóveis e não se deixou intimidar pelos grandes 

players. Em pouco tempo, transformou o VivaReal numa das empresas 

de tecnologia de maior destaque no país. Em média, por mês, mais de 15 

milhões de pessoas pesquisam a sua casa dos sonhos usando o VivaReal.

BRIAN REQUARTH | VIVAREAL
vivareal.com.br

Head de inovação de uma grande empresa, Bruno viu sua grande aposta 

ser recusada. Inconformado, resolveu pedir ajuda para os colegas Gustavo 

e Flávio para tirá-la do papel. No meio do caminho, uniu-se a eles o amigo 

Felipe. Juntos, desenvolveram a ZUP que, mais que uma plataforma para 

e-commerce, é uma ferramenta de integração de sistemas que pode ser 

adaptada para diferentes tipos de negócio.

BRUNO PIEROBON, GUSTAVO DEBS, FLAVIO ZAGO E FELIPE 
ALMEIDA | ZUP | zup.com.br
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COMO FUNCIONA

O Scale-Up Endeavor é um programa de apoio a empreendedores com potencial de alto impacto que acelera o crescimento 

das empresas através de mentorias de alto nível com a rede da Endeavor e conexões diretas entre empreendedores em 

estágios semelhantes, com ambição de se tornarem grandes exemplos no Brasil e no mundo. 

+5000
EMPRESAS AVALIADAS

+500
EMPRESAS APOIADAS NOS 

PROGRAMAS DE ACELERAÇÃO
EM 2015 E 2016

+2000
HORAS DOADAS EM MENTORIAS

15
EMPREENDEDORES JÁ SE TORNARAM

EMPREENDEDORES ENDEAVOR
NOS ÚLTIMOS 2 ANOS

ENCONTRANDO EXEMPLOS
E ESCALANDO O NOSSO
IMPACTO

PARCEIROS DOS NOSSOS  PROGRAMAS DE ACELERAÇÃO

Se apenas 1% das empresas brasileiras são de alto 

crescimento, a tarefa de encontrar os próximos exemplos é 

desafiadora. Por isso, desenvolvemos o Scale-Up Endeavor, 

programa de aceleração que nos aproxima de mais de 200 

empresas todos os anos, lideradas por empreendedores 

que são as grandes apostas do Brasil.

Além dos programas proprietários, contamos com a 

parceria de outras organizações que, assim como a 

Endeavor, entendem o valor de estar próximo desses 

empreendedores e desenvolver o ecossistema de 

empreendedorismo no país.
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UMA REDE

TRANSFORMADORA

GRANDES EXEMPLOS AJUDANDO

OS PRÓXIMOS GRANDES EXEMPLOS

Para que o impacto dos Empreendedores Endeavor seja 

ainda maior, eles contam com o apoio de algumas das 

maiores referências do ecossistema empreendedor bra-

sileiro. Executivos e grandes empreendedores com uma 

trajetória de sucesso comprovada, que doam tempo e con-

hecimento para aconselhá-los em seus maiores desafios.

+300
MENTORES

+1900
MENTORIAS

+4600
HORAS DOADAS PARA A CAUSA

São conexões relevantes com os grandes exemplos que 

transformam a vida do empreendedor e o instigam a 

sonhar grande, tomar melhores decisões e continuar o 

círculo virtuoso do empreendedorismo, essencial para 

transformar o ecossistema de negócios no Brasil. 

Os mentores da nossa rede impactam os empreendedores em tudo o que fazemos: de mentorar os Empreendedores 
Endeavor até escalar seu conhecimento nos ajudando a produzir conteúdos para o Portal. Eles oferecem experiência e 
conhecimento e qualificam ainda mais o nosso impacto.

CONEXÕES DE IMPACTO

A história da Endeavor no Brasil não seria a mesma sem 
Caique Pegurier. Um dos primeiros mentores da nossa 
rede, Caique é um dos mentores que mais se dedica a 
nossa causa, doando seu tempo e conhecimento para 
ajudar os empreendedores. 

Nos últimos anos, em especial, seu apoio tem sido ainda 
mais próximo. Além das mentorias individuais, Caique 
viaja o Brasil para ajudar os Empreendedores Endeavor 
e os empreendedores apoiados em nossos programas de 
aceleração. Ele participa de mentorias coletivas, eventos, 
conteúdos do Portal Endeavor e paineis de seleção de 
empreendedores nacionais e internacionais. 

Mas a dedicação de Caique é o que mais impressiona. O 
Empreendedor Endeavor Igor Santiago, da I.Systems viu 
isso de perto “O Caique fez todo o possível para que a gente 
tivesse sucesso no ISP de Boston e tem acompanhado a 
gente de perto desde então. Ele é um grande entusiasta de 
novas tecnologias que beneficiem um grande número de 
pessoas e, quando compra o sonho, entra 100% no barco e 
dá o máximo de si para que a empresa dê certo”.

O MENTOR QUE É PRATICAMENTE PARTE DO TIME DA ENDEAVOR

Caique Pegurier, mentor que ajuda a Endeavor em diversas frentes.
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O EMBAIXADOR QUE VIROU MENTOR 
QUE VIROU CONSELHEIRO

Ricardo Vontobel, presidente do Grupo 
Vonpar, empresa de alimentação e 
bebidas líder no Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina, é um dos embaixadores 
que levanta a bandeira da causa do 
empreendedorismo de alto impacto no 
Rio Grande do Sul. Mas desde 2013 ele tem 
exercido um papel ainda mais importante 
na vida de dois Empreendedores 
Endeavor.

A conexão que começou em uma 
mentoria entre a empresa de Noeli e 
Carlos Bazanella, a Doce D’ocê, logo virou 
uma relação ainda maior de confiança e 
aconselhamento. Hoje, Ricardo Vontobel 
é membro do conselho da Doce D’ocê e seu 
conhecimento tem ajudado nos desafios 
do negócio “Ricardo dá feedbacks muito 
sinceros, honestos, sem meias-palavras. 
Ao mesmo tempo sabe pegar no colo, 
passar o bálsamo” afirma Noeli. 

Nem mesmo a distância geográfica - a 
Vonpar fica em Porto Alegre e a Doce 
D’ocê em Chopinzinho, no interior do 
Paraná - impede o acompanhamento de 
perto do conselheiro “o Ricardo é um 
caso inusitado, de certo modo. Para se 
ter uma ideia, trouxe as equipes dele, 
pessoas estratégicas, aqui para cá. Ele é 
muito parceiro nesse aspecto, colocando 
os talentos dele à disposição do nosso 
pessoal aqui, isso é incomum” destaca a 
Empreendedora Endeavor.

CONEXÕES QUE 
MUDAM O BRASIL

O EMBAIXADOR QUE VIROU MENTOR 

QUE VIROU CONSELHEIRO

Ricardo Vontobel, presidente do Grupo Vonpar, é um dos 
embaixadores da Endeavor no Rio Grande do Sul. Desde 
2013, ele tem exercido um papel ainda mais importante 
na vida de dois Empreendedores Endeavor, Noeli e Carlos 
Bazanella, da Doce D’ocê.

A conexão, que começou em uma mentoria, logo virou 
uma relação de confiança e apadrinhamento. Hoje, ele é 
membro do conselho da empresa e seu conhecimento tem 
ajudado nos desafios do negócio “Ricardo dá feedbacks 
muito sinceros, honestos, sem meias-palavras” afirma 
Noeli. 

Nem mesmo a distância geográfica - a Vonpar fica em Porto 
Alegre e a Doce D’ocê no interior do Paraná - impede o 
acompanhamento de perto do conselheiro “Ele trouxe sua 
equipe, pessoas estratégicas, para cá. Ele é muito parceiro 
nesse aspecto, colocando os talentos dele à disposição do 
nosso pessoal, isso é incomum” destaca a empreendedora.

O MENTOR QUE IMPACTA POSITIVAMENTE

A VIDA DE MUITA GENTE

Muitos mentores são reconhecidos pelos empreendedores 
por doarem muitas horas para a causa da Endeavor. Eles 
têm conhecimento profundo em determinados desafios e, 
por isso, são muito procurados para auxiliar nos gargalos 
que impedem as empresas de crescer.

Alguns deles, contudo, impactam seus mentorados não só 
pela profundidade do conhecimento, mas por fazerem as 
perguntas certas. Um deles é Silvio Genesini, sócio diretor 
da Accenture, indicado por diversos Empreendedores 
Endeavor como aquele que mais impactou suas trajetórias 
até aqui.

Um dos empreendedores destaca que “além de ser 
extremamente experiente e ter muito conhecimento, o 
Silvio sabe ouvir, se colocar no lugar do empreendedor 
e fazer provocações que fazem a diferença. Não são 
provocações-padrão. Eu o admiro muito por isso”. Esses são 
fatores determinantes para uma mentoria transformadora.

O Portal Endeavor existe para dar escala ao aprendizado 
gerado nas conexões entre empreendedores e mentores 
da nossa rede. Mas um mentor em especial soube usar 
sua experiência e conhecimento para oferecer conteúdos 
profundos sobre gestão de pessoas, um dos maiores 
desafios de quem empreende no Brasil.

Daniel Castello, consultor e mentor especialista em 
liderança, é o professor de um dos cursos a distância mais 
bem avaliados do nosso site. Lançado há poucos meses, o 
curso de liderança estruturado e apresentado por Daniel 
também é um dos campeões de matrículas.

Os comentários positivos sobre o conhecimento do 
mentor são muitos, mas um dos usuários que completou o 
curso resumiu bem o sentimento dos mais de 6 mil alunos 
“no meu caso, como trabalhei a vida toda em um negócio 
próprio, é muito importante conhecer experiências de 
outras empresas e como as coisas funcionam fora da nossa 
zona de conforto. Realmente as dicas do Daniel Castello 
foram de grande importância para mim. Agradeço muito a 
oportunidade”.

O MENTOR QUE ESCALOU  O SEU IMPACTO

O curso de Daniel Castello no Portal da Endeavor é o favorito dos usuários. Genesini, um mentor de alto impacto. Vontobel, padrinho da Doce D’ocê.
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DISSEMINAMOS 
EXEMPLOS QUE 
INSPIRAM E
INCENTIVAM
A IR ALÉM Acompanhar nossos exemplos de perto nos ensina 

sobre erros, aprendizados e desafios de quem quer 
crescer no Brasil. A dor dos empreendedores que 
apoiamos também pode ser a dor de milhares de 
empreendedores país a fora.

Pensando nisso, democratizamos o conhecimento 
gerado nas interações com a nossa rede de 
mentores. Insights, boas práticas e histórias 
inspiradoras são compartilhados com milhões de 
brasileiros por meio de eventos, mídia e do maior 
portal do Brasil para empreendedores que querem 
crescer, o Portal Endeavor.  

Fazemos isso para que mais pessoas acreditem 
que é possível sonhar grande e se preparem para 
criar empresas que não param de crescer.
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PORTAL
ENDEAVOR

O Portal Endeavor nasceu para levar escala ao conhecimento gerado no dia-a-dia apoiando empreendedores de alto 

impacto. Levamos aprendizados práticos e histórias inspiradoras para milhões de brasileiros através de vídeos, artigos, 

ebooks, cursos e ferramentas.

10MM
VISITANTES ÚNICOS NO PORTAL 

NOS ÚLTIMOS 2 ANOS

90mil
EMPREENDEDORES SE 

PREPARARAM EM CURSOS ONLINE

3MM
EMPREENDEDORES MOTIVADOS 

PARA SEGUIR EM FRENTE

1MM
DOWNLOADS DE EBOOKS

65mil
HORAS DE CAPACITAÇÃO 

CONSUMIDAS

600mil
SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS

Nos últimos anos o Portal Endeavor tem alcançado ainda mais pessoas. Só em 2016 foram 10 milhões de visitas em 

busca de inspiração e conteúdos que ajudam empreendedores a se preparar melhor para lidar com seus desafios.

2011

460 K

2012

1,4 MM

2013

2,9 MM

2014

4,6 MM

2015

7,1 MM

2016

10 MM
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NOSSA CAUSA

NA MÍDIA

Para termos um país com mais empreendedores de alto impacto, precisamos que empreendedorismo seja uma pauta de 

todos, inclusive da imprensa. Por isso, trabalhamos todos os dias para que os principais veículos do Brasil disseminem 

histórias que inspiram e falem dos problemas e barreiras que impedem o empreendedor de crescer.

Estudo sobre burocracia no ambiente de
negócios na capa da Revista Veja 

Entrevista do presidente do conselho da
Endeavor, Fabio Barbosa, na Revista Exame

Índice de Cidades Empreendedoras na
Revista Exame em 2015 e 2016

Entrevista do diretor geral da Endeavor, Juliano 
Seabra, no Jornal Nacional sobre o Índice de
Cidades Empreendedoras 2016

E MAIS:

“Os criadores de empregos” - reportagem da Revista 

Época sobre o estudo Scale-Ups no Brasil.

“O perfil de quem cresce durante a crise” – 

reportagem da Revista PEGN sobre a pesquisa 

Desafios dos Empreendedores.

Inclusão da categoria Empreendedorismo no Prêmio 

Comunique-se, o Oscar da imprensa brasileira.

Mais de 4 mil menções na mídia em 2015 e 2016.

Pergunta sobre empreendedorismo em debates 
de candidatos a Prefeito em todo o Brasil

Estudo Empreendedorismo nas Universidades 2016 na 
Revista Época e no Jornal  Estado de São Paulo

Estudo Global Entrepreneurship Index, no Jornal da 
Globo
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GRANDES

EVENTOS

Nossos eventos existem para disseminar e multiplicar o empreendedorismo de alto impacto na sociedade com histórias 

que inspiram empreendedores a sonhar grande e boas práticas que os incentivam a estarem sempre preparados. Todos 

os anos, são milhares de empreendedores e futuros empreendedores impactados em todo o Brasil, presencialmente e 

através das transmissões online e dos vídeos que ficam registrados em nosso portal.

+3000
PARTICIPANTES NO CEO SUMMIT 

EM TODO O BRASIL

+100mil
ESPECTADORES ONLINE

+2000
PARTICIPANTES NO DAY1
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PROVOCAMOS
MUDANÇAS POR 
MAIS EXEMPLOS

Imagine um ambiente sem amarras ou burocracia, 
que permita que o empreendedor brasileiro 
alcance todo o seu potencial e se torne exemplo, 
crescendo de forma acelerada e criando soluções 
que melhoram a vida das pessoas. Por enquanto, 
esse cenário só é possível para quem tem coragem, 
preparo e muita resiliência.

A realidade do ambiente de negócios ainda é 
bem distante do ideal, e a prova disso são os 
desafios que todo empreendedor vive no dia-a-
dia. Pensando nisso, desenvolvemos estudos sobre 
o ecossistema empreendedor no país, gerando 
insumos para provocar mudanças que transformam 
a vida de todos que empreendem no Brasil.
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Entre 2015 e 2016 lançamos 10 relatórios inéditos que 

fazem um verdadeiro raio-x do ecossistema empreendedor 

do Brasil. Vimos no relatório de Cultura Empreendedora 

no Brasil que o potencial de sucesso dos empreendedores 

brasileiros é maior do que a média mundial, apesar de ficar 

atrás do registrado nos Estados Unidos. 

Todo esse potencial tem mais chances de ser desenvolvido 

pelos universitários. Por isso, com o Sebrae, realizamos a 

edição de 2016 da nossa pesquisa de Empreendedorismo 

nas Universidades Brasileiras. Os resultados mostram 

que as universidades não possuem uma estrutura que 

apoia a jornada completa do empreendedor. Além disso, 

os professores estão menos conectados com o mercado 

que os alunos: 5% dos professores versus 48% dos alunos 

que empreendem.

Se os universitários não têm apoio para empreender, eles, 

assim como outros milhões de empreendedores, têm 

burocracia de sobra para abrir seu próprio negócio no 

Brasil. No estudo de Burocracia nos Negócios, descobrimos 

que são necessários, em média, 129 dias para abrir uma 

empresa no Brasil. São 5,6 novos decretos lançados para o 

empreendedor acompanhar e atualizar todos os meses, na 

média nacional.

Após abrir seu negócio, pouquíssimos empreendedores 

conseguem fazer com que sua empresa tenha alto 

crescimento. Para ser mais exato, menos de 1% das 

empresas brasileiras são ScaleUps. É o que mostra o 

estudo Estatísticas do Empreendedorismo, realizado 

pelo IBGE em parceria com a Endeavor. Mesmo sendo tão 

poucas, essas empresas geram mais de 46% dos novos 

empregos do País.

Mas os desafios para que essas, e outras empresas, 

continuem crescendo são enormes e complexos. Pensando 

nisso, lançamos o estudo Desafios dos Empreendedores 

Brasileiros 2016, que mostra que gestão de pessoas é o 

principal desafio dos empreendedores brasileiros. Também 

descobrimos que na crise ou fora dela, empreendedores 

que mais crescem são também os que sonham mais alto.

Os desafios internos das empresas são grandes, mas 

não são os únicos. Estar numa cidade com ambiente 

empreendedor mais ou menos favorável pode fazer a 

diferença nos resultados das empresas. Para monitorar o 

ambiente empreendedor de 32 cidades de todas as regiões 

do país, temos o Índice de Cidades Empreendedoras. A 

pesquisa contém 60 indicadores em 7 pilares e mostrou, 

nas duas últimas edições, que São Paulo é a melhor cidade 

para se empreender no Brasil.

ESTUDOS
E DESCOBERTAS

+ EMPREENDEDORES + EMPREGOS

Uma das maiores preocupações dos brasileiros é a geração de empregos. E quem melhor para gerar empregos do que os 

empreendedores? Nas eleições municipais de 2016 criamos um pleito com três metas pró empreendedorismo e pedimos aos 

candidatos das principais cidades do Brasil que se comprometessem, caso eleitos, a:

Uma vez por mês, visitar ou receber empreendedores da cidade em seus gabinetes para conhecer suas histórias e desafios;

Diminuir para até 5 dias úteis o tempo para abrir uma empresa de baixo risco;

No primeiro ano de governo, criar um programa de inovação aberta que traga Scale Ups para ajudar a resolver os desafios 

públicos.

1.

2.

3.

O resultado? Mais de 50 candidatos comprometidos e 6 milhões de pessoas alcançadas online.

REDE GLOBAL DO EMPREENDEDORISMO

Presente em mais de 180 países, a Rede Global do Empreendedorismo é uma rede de líderes que mobiliza a sociedade 

para transformar o ecossistema empreendedor brasileiro. Seu grande momento de celebração é a Semana Global do 

Empreendedorismo, que só em 2015 reuniu mais de 1 milhão de pessoas no país, com mais de 3 mil atividades em sua 

programação.

FAZENDO
A MUDANÇA ACONTECER

Sabemos que esses dados sozinhos não transformam o país. Por isso, utilizamos nossos estudos e também a experiência 

dos empreendedores que apoiamos para pressionar os agentes públicos por mudanças no ecossistema empreendedor. E 

o nosso trabalho de mobilização já começa a surtir efeito.

Evento do movimento +Empreendedores +Empregos com candidatos a prefeito
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Simplificar é uma palavra chave na vida de todo empreendedor diante da burocracia que atrasa e dificulta a abertura 
das empresas. É também o nome do projeto que está mudando esse quadro na cidade de Porto Alegre, uma iniciativa da 
Endeavor em parceria com o Governo do Estado do RS, a Prefeitura de Porto Alegre, Sebrae, PGQP e MBC.

O objetivo do Projeto Simplificar era facilitar a abertura de empresas e tornar a cidade referência no assunto. Para 
isso, foi preciso rever os processos dos órgãos envolvidos na abertura de empresas e eliminar os gargalos processuais, 
agregando tecnologia nas etapas de abertura de empresas. Antes o processo envolvia diferentes órgãos municipais e 
estaduais, com diferentes  procedimentos. E, para completar, com regras pouco claras, o empreendedor que deixasse de 
solicitar alguma licença poderia ser multado. 

Toda essa confusão burocrática para conseguir licenças e alvarás resultava em meses de espera. Outro grande entrave 
era a Lei 14.376, conhecida como Lei Kiss, criada em 2014, após o incêndio na Boate de Santa Maria (RS). Para obter 
um alvará, todas as empresas deveriam ser  vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros, criando uma enorme fila de espera. 
Alterada este ano, a nova lei prevê que empresas de baixo risco não precisarão passar pela vistoria, deixando o foco da 
corporação concentrado nas empresas com alto risco de incêndio.

Com a nova lei e a revisão dos procedimentos, foi criado um caminho único para o empreendedor e o processo passou 
a ser 100% eletrônico. Como resultado o tempo de abertura passou de 245 dias em 2014 para 82 dias em 2016, sendo 
49 dias para empresas de baixo risco, que representam cerca de 80% dos pedidos de abertura de empresas da cidade e 
poderão ser regularizadas em apenas 5 dias quando o projeto estiver concluído.

PROJETO
SIMPLIFICAR
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A TRANSFORMAÇÃO 
NÃO SE FAZ
SOZINHO

Sabemos que uma transformação do tamanho do Brasil 
precisa ser construída a muitas mãos. Por isso, contamos com 
uma rede formada por algumas das mentes mais brilhantes 
do país, que acredita na nossa causa e dedica tempo e 
conhecimento para incentivar um país mais empreendedor.

Nossos conselheiros e embaixadores são os grandes exemplos 
que nos mostram, na prática, que é possível criar negócios que 
fazem a diferença. Eles oferecem experiência e inspiração aos 
empreendedores que apoiamos e nos instigam e provocam a 
ir sempre além.

Nossos apoiadores e parceiros acreditam na nossa causa e 
contribuem para que possamos ir além, realizando projetos e 
iniciativas que nos fazem ganhar escala e disseminar a cultura 
empreendedora pelo Brasil.

NOSSOS
CONSELHEIROS

FÁBIO BARBOSA

Presidente do Conselho, Endeavor Brasil

PAULO CEZAR ARAGÃO

Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados

PEDRO PASSOS

Natura

LAÉRCIO COSENTINO

TOTVS

RODRIGO GALINDO

Kroton

SONIA HESS

Conselheira

JORGE PAULO LEMANN

3G Capital

Membro Fundador, Endeavor Brasil

WILSON POIT

Secretário de Desestatização e Parcerias

da Prefeitura de São Paulo

Empreendedor Endeavor

ROMERO RODRIGUES

Redpoint eventures

CARLOS ALBERTO SICUPIRA

3G Capital

Membro Fundador, Endeavor Brasil

NELSON SIROTSKY

Grupo RBS

TIAGO MENDONÇA

ABC da Construção

Empreendedor Endeavor
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NOSSOS

EMBAIXADORES

ALFREDO VILLELA

Hindiana / Itaú SA

ALINE FERREIRA

Aço Cearense

ÁLVARO ANDRADE 

Andrade Gutierrez

AMÉRICO PEREIRA 

A2E

ANTONIO PIPONZZI

Raia Drogasil

ARI DE SÁ

Sistema Ari de Sá

ARTUR GRYNBAUM

O Boticário

BETO STUDART

BSPAR

CARLOS TEREPINS

CLAUDIO HADAD

Insper

CONSTANTINO JR.

GOL

CRISTINA BONER

Globalweb

DEUSMAR QUEIRÓS

Pague Menos

DINIZ BAPTISTA

Banco Modal

EDEMIR PINTO 

BMF Bovespa

EDGARD CORONA

Smartfit

EDUARDO BRENNER

Duo Partners

FERNANDO OLIVEIRA

HIG Capital

FLÁVIO ROCHA

Riachuelo

GUILHERME FERREIRA

Fundo Teorema

GUILHERME WEEGE

Malwee

HAAKON LORENTZEN

Lorentzen Investimentos

HENRIQUE SALVADOR

Mater Dei

HENRY VISCONDE

EuroBike

HERMES GAZZOLA

PurasFO

JEAN-MARC ETLIN

CVC Capital

JOSÉ GALLÓ

Lojas Renner

JOSÉ RENATO HOPF

4all

LEO FIGUEREDO

Duo Partners

LUIS STULHBERGER

Verde Asset

LUIZA HELENA TRAJANO

Magazine Luiza

MARCEL TELLES

3G Capital

MARCELO ALECRIM

Alesat

MARCO STEFANINI 

Stefanini IT Solutions

MARCOS LEDERMAN

JointVest

MEYER NIGRI

Tecnisa

PAULO SALES

Baterias Moura

PEDRO LIMA

Grupo 3 Corações

RICARDO VANTINI

Tópico

RICARDO VONTOBEL

Vonpar

ROGÉRIO CHOR

TGB

RUBENS MENIN

MRV

SALIM MATTAR

Localiza

SELMO NISSEMBAUM

Órama

SERGIO CAVALIERI

Alesat

SIDNEY BREYER

Aggir Capital

TASSO JEREISSATI

Calila
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TIAGO MENDONÇA

ABC da Construção | abcdaconstrucao.com.br

Tiago enxergou na loja de materiais de construção 

da família a oportunidade de fazer um negócio 

grande e inovador. Hoje, o ABC da Construção é 

uma das maiores redes de lojas de acabamento do 

Brasil.

DIEGO TORRES E PAULO ALENCASTRO

Acesso

MARCO FERRAZ

Agilis

ISMAEL AKYAMA

Akyama

BRUNO BALBINOT

Ambar

ROBERTO ALCÂNTARA E SÔNIA ALCÂNTARA

Angelus

MARCUS HADADE E ALEXANDRE HADADE

Arizona

ARNOLD CORREIA

Atmo

SILVIO ARAGÃO E  EDUARDO FERREIRA LIMA

Avantia

ALEXANDRE SERÓDIO

Beleza na Web

ZICA ASSIS, LEILA VELEZ

JAIR CONDE E ROGÉRIO ASSIS

Beleza Natural | belezanatural.com.br

O Beleza Natural oferece produtos e tratamentos 

inovadores para quem tem cabelos cacheados. 

Mais do que tratar os fios, trata a auto-estima 

das pessoas, por um valor acessível e em um 

ambiente agradável. Hoje, a empresa emprega 

3 mil colaboradores e atende mais de 100 mil 

clientes por mês. 

LUIS CHICANI

BenCorp

CARLOS BALMA, FELIPE RIBEIRO E 

RICARDO BUCKUP 

B2

ALTINO CRISTOFOLETTI JUNIOR 

E EXPEDITO ARENA

Casa do Construtor

RENATO SARAIVA E FRANCISCO SALLES

CERS

BERNARDO LUSTOSA E  PEDRO CHIAMULERA

ClearSale | clearsale.com.br

A grande maioria das compras online no Brasil são 

pagas com cartão de crédito – um método prático, 

mas que também dá margem a fraudes. Pensando 

nisso, Bernardo Lustosa e Pedro Chiamulera 

criaram a ClearSale, empresa que hoje é líder em 

gestão de fraudes no e-commerce brasileiro.

EMPREENDEDORES ENDEAVOR

GUARANY GUIMARÃES, CRISTIANO BREGA,

BRUNO BRAGA E FERNANDO MAGERO

Confiance Medical

FÁBIO BACARIN E VITOR TORRES

Contabilizei

AILTON QUEIROGA

Compsis

MARCIO FURTADO E WAGNER FURTADO

Cash Monitor

RODRIGO AZEVEDO

Comunique-se

ILANA BRAUN, LISABETH BRAUN E

WALTER BRAUN

Dermage

FERNANDO STELER

Direct One

CARLOS BAZANELLA E NOELI BAZANELLA

Doce D’ocê

LITO RODRIGUEZ

Dry Wash

GUILHERME AZEVEDO E THOMAZ SROUGI

Dr.consulta

JULIANA FREITAS, MARCELO FILHO

E JOSÉ NETO

FortBrasil

FRANCESCA ROMANA DIANA

Francesca Romana Diana

ALPHONSE VOIGT, JOÃO DEL VALLE 

E WAGNER RUIZ

Ebanx | ebanx.com

Alphonse, João e Wagner são os fundadores 

do EBANX, empresa que oferece soluções 

de pagamento locais na América Latina para 

merchants internacionais. Com crescimento 

acelerado, hoje o EBANX tem clientes como 

Alibaba, Airbnb, Spotify e Sony.

ERNESTO VILLELA E RAFAEL CORDEIRO

Enox

SEVERINO (FÉLIX) DA SILVA

Escol@24Horas

CLAUDIO SASSAKI E EDUARDO BONTEMPO

Geekie

ALESSANDRO GARDEMANN

Geo Energética

ALENCAR CARVALHO E FABIO MENGOZI

Gera

CARLA LUCHO E OSVALDO LUCHO

Gigalink

LUIS MILANI E CARLOS HENRIQUE ALVES

Grupo OilCheck

ROGÉRIO GABRIEL

Grupo Prepara 

RAFAEL MADKE

Grupo RPH
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EDUARDO OURIVIO E MÁRIO CHADY

Grupo Trigo |  grupotrigo.com.br

Eduardo tinha um sonho: abrir seu próprio 

restaurante. Mario sempre quis empreender. 

Juntos, de 1992 a 1997, não fundaram apenas 

um, mas sete restaurantes. Alguns deram bem 

errado, mas o último deles, o Spoleto, inovou com 

um modelo de franquias que logo se tornou um 

sucesso. Hoje, a rede virou Grupo Trigo, uma das 

maiores plataformas de foodservice do Brasil que 

engloba as marcas Spoleto, Dominos e Koni.

THIAGO ALVAREZ E BENJAMIN GLEASON

GuiaBolso

IGOR SANTIAGO, DANILO HALLA E 

RONALDO DA SILVA

I.Systems

LUCIANA GUIMARÃES E VANESSA VASQUEZ

Integra Medical

JOAQUIM CARACAS

Impacto Protensão

MARCO CARVALHO E IVAN ZORN

Immplay

GABRIEL BENARRÓS E MARCELO BISSUH

Ingresse

THIAGO FIORIN

Lojaskd | lojakd.com.br

Thiago transformou a loja de móveis da família em 

um e-commerce em uma época em que nenhum 

grande varejista apostava nesse canal. Hoje, 

é a única plataforma inteiramente dedicada a 

móveis para casa e já mobiliou mais de 500 mil 

residências.

WATARU UEDA, TORU KINJO E TATSUO SUZUKI

Magnamed

OFLI GUIMARÃES E ISRAEL SALMEN 

Méliuz

MARISTELA MAFEI

Máquina Cohn & Wolfe

ALEXANDRE PI

MUXI | Grupo APPI

IVAN BARCHESE

Mextra

CARLOS TAMM E BRENO PRAÇA

Mastermaq

DANIEL WJUNISKI

Minha Vida

MARCELO SALES E RAFAEL DUTON

Selecionados pela empresa Movile

Marcelo Sales e Rafael Duton transformaram 

um trabalho de faculdade em uma plataforma 

de software para criação de aplicativos para 

celulares. Fundada em 2001, a nTime, que após 

fusões e aquisições se tornou Movile em 2009, 

é líder em desenvolvimento de plataformas de 

comércio e conteúdo móvel na América Latina.

GUSTAVO TRAVASSOS

MXT

ALBERT DEWEIK E ROY NASSER

NeoAssist

JAIME DE PAULA

Neoway | neoway.com.br

A Neoway desenvolve tecnologias inovadoras 

que ajudam empresas a fazer mais com menos. 

Especializada em Big Data, a empresa fundada por 

Jaime de Paula foca na inteligência de mercado, 

com soluções para vendas e prevenção de perdas, 

compliance e recuperação de ativos.

TOHURU WATARI

Nefrocare

LUCIANO MOREIRA

Nanoendoluminal

LUIZ MARSAIOLI, CRISTIANO MELLES E 

RAFAEL VALDÍVIA

Pobre Juan

WILSON POIT

Selecionado pela empresa Poit Energia

Em 2009, Wilson Poit transformou o setor de 

aluguel de geradores ao entregar uma série 

de serviços que facilita a vida do cliente. Com 

crescimento acelerado, logo estava atuando em 

4 países. Desde que vendeu o negócio em 2012 

para a líder do setor, Wilson Poit tem se dedicado 

a melhorar o ecossistema para quem empreende, 

atuando junto a Prefeitura de São Paulo como 

secretário de Desestatização e Parcerias.

JOSÉ RIZZO

Pollux

ANDRÉ REZENDE E LUIZ REZENDE

Prática Produtos | praticafornos.com.br

A Prática é a empresa líder na fabricação de fornos 

combinados e equipamentos de panificação e 

ultracongelamento. Fundada pelos irmãos André 

e Luiz, carrega a missão de levar qualidade 

e produtividade ao ambiente de preparo de 

alimentos.

MATE PENCZ E FLORIAN HAGENBUCH

Printi

JOÃO CARVALHO E MARCELO ROMCY

Proteus

ANDRÉ FIGUEIREDO

Publit 

ERIC SANTOS, BRUNO GHISI, ANDRÉ SIQUEIRA

E GUILHERME LOPES

Resultados Digitais

EDVAN COSTA

SEDI

DARCI SCHNEID

Sirtec | sirtec.com.br

A Sirtec, fundada por Darci Schneid, constrói 

e faz manutenção de redes elétricas para as 

grandes companhias de energia de forma mais 

rápida, eficiente e profissional. Além de crescer 

aceleradamente e oferecer soluções de 10% a 

20% mais eficientes que as metas estabelecidas 

pelo governo, a Sirtec também é uma das melhores 

empresas para se trabalhar na região sul.

MILENA SATYRO

Star Think Uniforms
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CAIO BONATTO, BETO JUSTUS

E LUCAS MACENO

TecVerde

GUILLERMO FREIRE E GUILLERMO ARSLANIAN

Trocafone 

RAFAEL BIASOTTO

Uatt?

BRIAN REQUARTH

VivaReal

GABRIEL E RAFAEL BOTTÓS

Welle Laser

FELIPE ALMEIDA, FLAVIO ZAGO, GUSTAVO 

DEBS E BRUNO PIEROBON

Zup

LUIZ CHACON

SuperBAC Biotechnology

LEONARDO LIMA

Tolife

CRISTIANO BUEGER E EDMUR POLLI

Tecnoblu

VALÉRIO DORNELLES 

Tecnologys

SÉRGIO LOMACHINSKY, ZEEV KATZ E

ILIANE ALENCAR

Tecsaúde

BENTO KOIKE

Selecionado pela empresa Tecsis

Bento Koike fundou a Tecsis, em 1995 e, em 

poucos anos, construiu uma lista impressionante 

de realizações que inclui a liderança do mercado 

mundial de fabricação de pás para turbinas eólicas. 

Com mais de trinta mil equipamentos instalados, 

a empresa tem em sua lista de clientes algumas 

das maiores companhias do mundo. Trabalhando 

com um produto que praticamente triplicou de 

tamanho na última década, a trajetória da Tecsis 

virou case em Harvard.

EMPREENDEDORES ENDEAVOR
ATUANDO EM OUTROS NEGÓCIOS

LUIS NORONHA 

Selecionado pela Agilis

ANTÔNIO CARLOS SOARES, PATRICK LISBONA E 

GUSTAVO ZILLER

Selecionados pela empresa Aorta

GUILHERME BRUNO 

Selecionado pela Arizona

ANDRÉ FONSECA E MARCELO SALIM

Selecionados pela Automatos

LEONARDO SIMÃO 

Selecionado pela Bebê Store

ALAN JAMES, MATHEUS MEIRELLES,

RAFAEL LIPORACE E ROMULO GROISMAN

Selecionados pela Biruta Ideias Mirabolantes

ELIANE SANTOS E SIDNEI SANTOS

Selecionados pela BS Construtora

FILADÉLFIO VENCO E ROBERTO EL IBRAHIM

Selecionados pela Diagnóstika

DANIEL KNIJNIK E FABIO KNIJNIK

Selecionados pela Knijnik Engenharia Integrada

ROBERTO LIFSCHITZ E FERNANDO ORTENBLAD

Selecionados pelo Minha Vida

DANIEL LI E EDGARD ORTIZ

Selecionados pela Pixel Labs

ALEXANDRE DE BOTTON E MARK BARCINSKI

Selecionados pela ProPay

ANDRÉ AKAGI E RICARDO NANTES

Selecionados pelo Portal Educação

LUIS VABO E FELIPE SALVINI

Selecionados pela Sieve

SERGIO BERTUCCI 

Selecionado pela Star Think Uniforms

HELIO KATANOSAKA E LUIZ WOLF

Selecionados pela Tech4B

IVAN OLIVEIRA E DARINO TENÓRIO

Selecionados pela Uatt?
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PARCEIROS
DA CAUSA

+ R$ 1 MILHÃO
Braskem
EY Brasil
Santander
SEBRAE

+ R$ 500 MIL
J.P. Morgan
Sebrae RJ
Grupo Algar

+ R$ 200 MIL
BID
Dell
Edenred Brasil 
Itaú BBA 
NET
Fedex

+ R$ 100 MIL
Banco Modal 
Bradesco 
BTG Pactual 
Desenvolve SP 
GP Investimentos 
Insper 
TOTVS 
Warburg Pincus Brazil
CNI
Proteus

+ R$ 50 MIL
Credit Suisse Hedging-Griffo
Locaweb 
Natura 
Salesforce 
Grupo Globo 
Whirlpool
Muxi

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
2015
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