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A era das Scale-Ups começou
O termo scale-up pode ser novo para muita gente, mas os empreendedores que 
apoiamos já conhecem bem o seu significado. Afinal, os Empreendedores Endeavor 
representam a essência do que é ser uma scale-up: empresas inovadoras e que não 
param de crescer, com potencial de revolucionar a forma como as coisas são feitas 
e transformar realidades em setores e regiões do Brasil e do mundo.

Foi com o exemplo deles que pautamos cada uma de nossas iniciativas. Com 
suas histórias, mostramos para o mundo que é possível sonhar grande e ir além. 
Com seus erros e aprendizados, produzimos conteúdos que impactam milhões de 
empreendedores em seus desafios de crescimento. E com suas dores, provocamos 
mudanças no ambiente de negócios, para que o Brasil seja um país que de fato 
estimula o alto crescimento de empresas. 

Cunhar um termo até então desconhecido não é tarefa fácil, mas necessária em um 
momento em que o Brasil precisa dar o próximo passo na construção de uma nação 
genuinamente empreendedora. Para isso, já não nos bastava apenas viver o dia a 
dia e falar a língua do empreendedor. Se fazia necessário que a Endeavor passasse 
por uma jornada de transformação para fortalecer o elo com a grande causa que 
nos une desde nossa fundação, há 17 anos: o crescimento.

E esta jornada dos últimos anos ganhou novos e importantes legados em 2017: 
a criação da Cátedra Endeavor no Insper, primeiro espaço acadêmico de debate 
e pesquisa focado exclusivamente nos gargalos e desafios para o crescimento 
de empresas; a construção do Scale-Up Endeavor, programa de aceleração de 
empreendedores e de construção de comunidades de scale-ups em diferentes 
regiões e setores do país; a realização, em parceria com a EY, do primeiro Scale-
Up Summit, primeiro evento dedicado exclusivamente às empresas que crescem 
no Brasil; e a divulgação de uma inédita campanha de mobilização de massa para 
chamar atenção a uma doença silenciosa que afeta todos os empreendedores, 
indiscriminadamente: a burocracia. 

A Endeavor está pronta para um novo ciclo de atuação que amplie seu impacto 
direto nos empreendedores brasileiros e que contribua ativamente pelas mudanças 
tão necessárias no ambiente de negócios. 

Para transformar sonho em realidade, temos o privilégio de contar com uma rede 
de empreendedores, mentores e parceiros que representam na prática o exemplo 
que queremos disseminar. A cada um de vocês, nosso muito obrigado pelo apoio de 
sempre. Afinal, essa causa é de todos nós.

Camilla Junqueira
Diretora Geral
Endeavor Brasil
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100% de aprovação no Painel 
Internacional (ISP)
Em 2017 levamos 9 empresas para o 
ISP, a última etapa de seleção dos novos 
Empreendedores Endeavor. Tivemos 
100% de aprovação, e 15, empreen-
dedores com alto potencial de cresci-
mento entraram para rede e passaram 
a receber apoio direto da organização.

Empreendedores Endeavor: um 
portfólio de empresas de alto 
crescimento 
Nosso portfólio conta com 105 em-
preendedores à frente de 53 empresas 
ativamente apoiadas. Juntas, quadripli-
caram seu faturamento em 5 anos, sal-
tando de R$ 1,2 bilhões em 2012 para 
R$ 4 bilhões em 2017.

Empreendedores Endeavor: um grupo 
com cada vez mais impacto 
90% dos Empreendedores Endeavor 
atuaram como multiplicadores: mento-
raram, investiram ou serviram de inspi-
ração para outros empreendedores em 
2017. A performance e a capacidade de 
cada um de multiplicar seu legado são 
o coração do nosso modelo de impacto.

O maior Encontro de Empreendedores 
de todos os tempos
O Encontro de Empreendedores Endea-
vor bateu todos os recordes: teve mais 
de 277 participantes, entre empreen-
dedores, mentores e suas famílias. Foi o 
evento com o maior número de Empre-
endedores Endeavor - 99 presentes - e 
uma satisfação histórica.

Programas Scale-Up Endeavor
Em 2017, quase 250 empresas foram 
acelerados em 7 programas regionais, 
3 setoriais (Fintech, Indústria e Agrote-
ch), além dos programas correalizados 
com parceiros: Algar Ventures Open, 
Scale-Up Rio Sebrae, Radar Santander, 
BRMalls Partners, CPFL Inova e Euro-
farma Synapsis.

Missão Israel 
Embaixadores e Empreendedores En-
deavor conheceram de perto como um 
país com tantas limitações construiu, 
nos últimos 40 anos, um dos principais 
ecossistemas de empreendedorismo e 
inovação do mundo. Seus aprendizados 
vão influenciar nosso trabalho pelos 
próximos anos no Brasil.

Scale-Up Summit: o primeiro evento 
focado em scale-ups!
O Scale-Up Summit, focado em trazer 
os bastidores das empresas que mais 
crescem, contou com público de mais de 
50% de empreendedores e um NPS re-
corde de 91, tornando-se referência para 
scale-ups no Brasil. Mais de 45 mil pes-
soas assistiram à transmissão ao vivo.

O maior Day1 da história
Na décima edição do evento, 7 em-
preendedores contaram suas histórias 
e inspiraram mais de 100 mil pessoas 
online com as suas jornadas, além das 
1.200 que lotaram a Sala São Paulo. Em 
5 anos, construímos o principal evento 
de inspiração para  empreendedores do 
Brasil.

Portal Endeavor: aprofundando o 
impacto em escala
Com histórias de empreendedores e 
conteúdos práticos sobre os princi-
pais desafios de crescimento, o Por-
tal impactou, só em 2017, mais de 7,5 
milhões de pessoas - sendo mais de 2 
milhões de empreendedores, com des-
taque para os 60 mil que se engajaram 
ativamente por todo o ano.

Pesquisa de Burocracia no Ciclo de 
Vida das Empresas
A pesquisa mapeou os gargalos da 
burocracia em diferentes fases de de-
senvolvimento das empresas e recebeu 
destaque da revista Época. Foi lançado 
em uma audiência pública em Brasília 
e entregue em mãos ao Presidente da 
República, Michel Temer.

Campanha Burocracia Para Tudo
Em preparação para as eleições presi-
denciais de 2018, lançamos a primeira 
campanha de mobilização em massa 
da organização. O objetivo é conscien-
tizar a opinião pública sobre os efeitos 
nocivos da burocracia no Brasil para o 
desenvolvimento econômico do país.

Lançamento Cátedra Endeavor & 
Insper
A Cátedra, criada em parceria com o 
Insper, tem o objetivo de produzir co-
nhecimento sobre Scale-Ups e os de-
safios para o crescimento de empresas 
no Brasil, por meio de estudos, eventos 
e encontros com quem pensa o empre-
endedorismo de alto impacto no país.

Apoio ao programa Empreenda Fácil 
da Prefeitura de São Paulo
O Empreenda Fácil, iniciativa da Prefei-
tura de São Paulo, tem como objetivo 
facilitar a vida dos empreendedores da 
cidade ao reduzir de 100 para 5 dias 
a obtenção de licenças e alvarás para 
empresas de baixo risco.

Endowment Fund Endeavor
Nosso fundo patrimonial atingiu a mar-
ca de R$15,5 milhões em 2017, o triplo 
do valor de 2014. Ele visa a sustentabi-
lidade financeira de longo prazo da or-
ganização e o financiamento de novos 
projetos de alto impacto.

Golaços 2017
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Entendendo 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 aprendizados, produzimos conteúdos que 
inspiram e capacitam 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 impacto

Modelo de atuação
O exemplo dos Empreendedores Endeavor é a fonte 
de todo o nosso modelo de transformação do país 

pelo empreendedorismo
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Apoiamos exemplos de alto impacto
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Critérios de seleção

Buscamos e apoiamos empreendedores de alto impacto. Empreendedores que 
questionam a forma como as coisas são feitas, transformando problemas em 
oportunidades ao criar negócios que não param de crescer. 

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.

Potencial de liderança
Líderes com visão, energia e habilidades 
para levar o negócio (e eles mesmos) a 
novos patamares.

Impacto no ecossistema
Grandes exemplos do ambiente de 
negócios brasileiro com atuação ativa 
como multiplicador da nossa causa. Seja 
investindo em outras empresas, seja 
mentorando outros empreendedores.

Ponto de inflexão
Negócios em um ponto de inflexão 
chave em sua trajetória de crescimento 
e no momento ideal para receber o 
apoio da rede Endeavor.

Escala e aceleração
Empresas com grande espaço para 
crescer que vão se tornar negócios de 
alto impacto em função de sua geração 
de receita e empregos, saídas e atração 
de investimentos.

Etapas de seleção

1. Screening
O time da Endeavor faz uma busca ativa 
de empreendedores, além de contar 
com indicações da rede da Endeavor, 
para uma avaliação preliminar com 
base nas informações disponíveis e 
entender se faz sentido evoluir para a 
fase de entrevistas. 

2. First Opinion Reviews
O time da Endeavor entrevista os 
candidatos para conhecer o negócio e 
o empreendedor.

3. Scale-Up Endeavor
Os empreendedores com alto potencial 
entram para um dos programas de 
aceleração, onde serão acompanhados 
por um mentor padrinho e participarão 
de encontros coletivos focando em seus 
desafios durante aproximadamente 8 
meses.

4. Second Opinion Reviews
São conduzidas entrevistas entre os 
candidatos a Empreendedor Endeavor 
e mentores da rede para analisar em 
profundidade aspectos como potencial 
de crescimento, timing e impacto do 
negócio e do empreendedor.

5. Painel de High Potential (PHP)
Uma banca de avaliação formada pelo 
time da Endeavor valida se a tese de 
crescimento da empresa e de apoio ao 
empreendedor faz sentido, e começam 
os preparativos para o Painel Local.

6. Painel Local
Os empreendedores apresentam o 
seu negócio para uma banca formada 
por conselheiros e mentores mais 
engajados da rede Endeavor, para que 
validem se os candidatos têm potencial 
para se tornarem Empreendedores 
Endeavor. Eles então entram na fase 
de experiência de atendimento, e 
começam a se preparar para o ISP.

7. International Selection Panel (ISP)
Encontro internacional com a rede 
global de mentores da Endeavor onde 
os candidatos são entrevistados e a rede 
delibera se eles têm o perfil para serem 
reconhecidos como Empreendedores 
Endeavor. Essa é a última etapa do 
processo e todos os mentores podem 
participar como observadores.

1 2 3 4 5 6 7

ENCONTRANDO EXEMPLOS E ESCALANDO NOSSO IMPACTO
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189
EMPREENDEDORES 

ENDEAVOR

103
EMPRESAS DE ALTO 

CRESCIMENTO

CRESCEM

Empreendedores que criam empresas com uma forma inovadora de resolver 
grandes problemas, e por isso não param de crescer. Elas têm modelos de negócios 
replicáveis e escaláveis, com potencial para se tornarem gigantes nos mercados 
em que atuam.

MULTIPLICAM 

Empreendedores com paixão pelo que fazem e alta capacidade de execução. 
Entendem que possuem um papel importante como protagonistas no ecossistema 
empreendedor.

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.

QUEM SÃO OS EMPREENDEDORES ENDEAVOR

Inspiram outros 
empreendedores

Investem Mentoram

Distribuição do portfólio por setor de atuação

SEDI
Tecsaúde

Acesso, Arizona, Avantia, 
ClearSale, Direct One, Gera, 
Gesto, I.Systems, In Loco, 
NeoAssist, Neoway, ZUP

ContaAzul, 
Contabilizei, Geekie, 
Printi, Resultados 
Digitais

CERS

Ebanx, GuiaBolso, 
Ingresse, Méliuz

FortBrasil, Pitzi
Dermage, Grupo Trigo, Uatt?

Doce d’ocê

Geoenergética

Confiance Medical, 
Hi Technologies, 
Magnamed, Prática, 
Welle Laser

AMBAR, Tecverde

Brisanet, Sirtec

Sempre Sementes

Pollux

Beleza Natural, Casa do 
Construtor, dr.consulta, Move 
Edu, Pobre Juan

MaxMilhas, Trocafone
ABC da Construção, Beleza na Web, 
Lojaskd

Gocase
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DE BILHÃO EM BILHÃO...

As 4 maiores empresas devem faturar, juntas, pouco mais de R$ 1 bilhão, ou 25% 
do total do portfólio. Em 2012 era necessário reunir as 17 maiores empresas do 
portfólio para somar R$ 1 bilhão em receita.

O SIGNIFICADO DE ALTO CRESCIMENTO
As 10 empresas mais jovens do nosso portfólio sequer existiam em 2012 
e devem faturar, somadas, mais de R$ 600 milhões em 2017.

Distribuição do faturamento estimado do portfólio ativo em 2017

Faturamento total do portfólio ativo

4 
empresas

6 
empresas

10 empresas

35 empresas

1 bi

1 bi

1 bi

1 bi

R$4bi
DE FATURAMENTO 

ANUAL

+36mil
EMPREGOS
GERADOS

61
EMPRESAS DE ALTO 

CRESCIMENTO

EMPREENDEDORES ENDEAVOR APOIADOS ATIVAMENTE

Nosso portfólio de empreendedores recebendo apoio ativo é o exemplo máximo 
do que chamados de alto impacto!  São 61 empresas, que faturavam juntas R$1,17 
bilhão em 2012, e devem terminar 2017 com um faturamento de cerca de R$ 4,2 
bilhões.

2012                  2013                  2014                   2015              2016               e2017

4

3

2

1

0

1.17

1.57

2.01

2.45

3.02

4.20

CAGR 28%

Em
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$ 
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õe
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NOVO
EE*

Tiago Moura Mendonça

www.abccomvoce.com.br

O ABC da Construção é a maior rede 
de lojas de materiais de acabamento de 
Minas Gerais.

2010

Diego Martins
Paulo Alencastro

www.acesso.io

A Acesso desburocratiza a relação 
entre pessoas físicas e empresas.

2011

Site da empresa

Descrição da empresa

Nome do(a) empreendedor(a)

Ano de seleção

*Empreendedores Endeavor aprovados a partir de dezembro de 2016

EMPREENDEDORES ENDEAVOR COM APOIO ATIVO

Temos muito orgulho em apresentar os empreendedores apoiados ativamente 
pela Endeavor, organizados a seguir em ordem alfabética por empresa.

Bruno Balbinot

www.ambarbrasil.com.br

A AMBAR desenvolve soluções 
sustentáveis para obras de grande 
escala da construção civil.

2012

Marcus Hadade
Alexandre Hadade

www.arizona.com.br

A Arizona oferece soluções integradas 
focadas em proporcionar os melhores 
resultados em comunicação e 
marketing.

2007

Silvio Aragão
Eduardo Ferreira

www.grupoavantia.com.br

A Avantia oferece a perfeita conjugação 
da engenharia, tecnologia e segurança 
em uma solução completa.

2014

www.belezanaweb.com.br

A Beleza na Web é uma loja online 
de produtos de beleza que conecta 
consumidores, marcas, formadores de 
opinião e profissionais do mercado.

2016

Alexandre Serodio
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Bonito é ser você.

Rogério Assis
Zica Assis
Leila Velez
Jair Conde

www.belezanatural.com.br

O Beleza Natural é uma cadeia de salões 
de beleza com foco em consumidores 
com cabelos crespos e ondulados.

2005

www.brisanet.com.br

A Brisanet, por meio da mais moderna 
tecnologia de transmissão de dados, a 
fibra óptica, está levando internet para 
o interior do Nordeste, por um preço 
acessivo e competitivo.

2017

Roberto Nogueira

Altino Cristofoletti
Expedito Arena

www.casadoconstrutor.com.br

A Casa do Construtor é uma rede de 
franquias de aluguel de máquinas e 
equipamentos de pequeno porte para a 
construção civil.

2011

Renato Saraiva

www.cers.com.br

O CERS democratiza o acesso à melhor 
educação preparatória para concursos 
públicos.

2015

Pedro Chiamulera
Bernardo Lustosa

www.clear.sale

A ClearSale ajuda e-commerces a aumentar 
taxas de conversão e diminuir perdas devido a 
chargeback, por meio de soluções antifraude. 
É líder no mercado de ecommerce com mais 
de 80% de market share.

2011

Vinícius Roveda
João Augusto Zaratine

www.contaazul.com.br

ContaAzul é uma solução para gestão em 
nuvem, onde PMEs e contadores podem 
trabalhar juntos na mesma plataforma, aju-
dando a aumentar eficiência e organização. 

2017

Garaby Guimarães
Cristiano Brega
Bruno Braga
Fernando Magero

www.confiancemedical.com.br

A Confiance Medical é uma indústria 
nacional de equipamentos médicos 
para videocirurgia.

2014

Fabio Bacarin
Vitor Torres

www.contabilizei.com.br

O maior escritório de contabilidade online do 
Brasil. Por meio da otimização de processos 
e tecnologia, consegue prestar serviços con-
tábeis a milhares de PMEs todos os meses.

2016

NOVO
EE

NOVO
EE
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Walter Braun
Lisabeth Braun
Ilana Braun

www.dermage.com.br

A Dermage é uma empresa de 
dermocosméticos que oferece 
produtos com inovação tecnológica e 
com resultados verdadeiros.

2008

Carlos Bazanella
Noeli Bazanella

www.docedoce.ind.br

A Doce D’ocê oferece solução 
completa em panificação e confeitaria 
de ultracongelados de alta qualidade 
para varejistas como supermercados, 
padarias e lojas de conveniência.

2011

direct.one

A Direct One é uma empresa 
especializada na Automação de 
Comunicações Multicanal com 
Clientes, utilizando Big Data Analytics 
e Computação em Nuvem Privada.

2015

Thomaz Srougi
Guilherme Azevedo

www.drconsulta.com

O dr.consulta é a primeira rede médica 
de baixo custo e alta qualidade focada 
na base da pirâmide.

2015

Fernando Steler

Alphonse Voigt
João Guilherme Del Valle
Wagner Ruiz

www.ebanx.com

O EBANX oferece soluções de 
pagamento locais na América Latina 
para sites internacionais como Alibaba, 
Airbnb, Spotify e Sony.

2012

Claudio Sassaki
Eduardo Bontempo

www.geekie.com.br

A Geekie desenvolve tecnologias de 
aprendizado adaptativo que ajudam 
a levar o ensino personalizado e de 
qualidade a todo o Brasil.

2016

Juliana Freitas
José Neto
Marcelo Filho

www.fortbrasil.com.br

A FortBrasil é uma plataforma de 
serviços financeiros especializadas nas 
classes emergentes da população.

2016

Alessandro Gardemann

www.geoenergetica.com.br

A Geo Energética desenvolveu um 
processo biotecnológico inovador 
para a produção de biogás a partir 
do reaproveitamento de resíduos da 
agroindústria.

2015

NOVO
EE
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Alencar Carvalho
Fabio Piastrelli Mengozi

www.gera.com.br

A Gera oferece soluções na nuvem para 
gerenciar processos críticos de uma 
operação omnichannel.

2012

Rafael Lobo
Guilherme Nobrega

www.gocase.com.br

A GoCase é uma Love Brand de 
acessórios de tecnologia focados em 
fast fashion e customização, com sede 
no Brasil e na Holanda, distribuindo os 
seus produtos por meio de e-commerce 
e quiosques. 

2017

Fabiana Salles

www.gestosaude.com.br

Utilizando inteligência de dados para nego-
ciar melhores taxas e prazos e gerenciar o 
custo que as empresas têm com a saúde 
dos funcionários, a Gesto reduz de 8% a 
25% o que é o segundo maior custo delas.

2017

Mario Chady
Eduardo Ourivio

www.spoleto.com.br

O Grupo Trigo é uma rede de 
franquias de alimentação que tem 
como diferencial ser dona da própria 
cadeia produtiva (fábricas, centros de 
distribuição e importadora). 

2003

Benjamin Gleason
Thiago Alvarez

www.guiabolso.com.br

GuiaBolso empodera os brasileiros 
a terem controle de suas finanças 
pessoais por meio de duas ferramentas: 
app de controle financeiro e plataforma 
de empréstimo 100% online com taxas 
mais baixas.

2016

Marcus Figueredo
Sérgio Rogal

www.hitechnologies.com.br

Atua na área de tecnologia médica buscando 
humanizar o setor, inovou ao criar o primeiro 
medidor de sinais vitais multiparamétrico do 
mundo e em 2017 trouxe a primeira plataforma 
de serviços de telemedicina que realiza exa-
mes laboratoriais em apenas alguns minutos.

2017

Igor Santiago
Danilo Halla
Ronaldo Antônio da Silva        

www.i.systems.com.br

A I.Systems é uma empresa inovadora 
que, por meio de tecnologias exclusivas 
de controle e automação, otimiza 
processos industriais.

2016

NOVO
EE

NOVO
EE

NOVO
EE

André Ferraz
Alan Gomes
Denyson Messias
Lucas Queiroz

www.inlocomedia.com

Desenvolveu uma tecnologia de geolocaliza-
ção para localizar precisamente as pessoas 
por meio dos seus smartphones. A In Loco usa 
esses dados para veicular a propaganda certa, 
para a pessoa certa, no local e momento ideais.

2017
NOVO

EE

NOVO
EE
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Thiago Fiorin

www.lojaskd.com.br

A LojasKD é a maior loja virtual focada 
em móveis do Brasil, oferecendo mais 
de 27.000 SKUs e 5.000 ambientes 
decorados para todo o país.

2015

Gabriel Benarrós
Marcelo Bissuh

www.ingresse.com.br

Ingresse é uma plataforma de 
tecnologia para eventos.

2016

Wataru Ueda
Toru Miyagi Kinjo
Tatsuo Suzuki

www.magnamed.com.br

A Magnamed é uma empresa focada no 
desenvolvimento de equipamentos de 
saúde de alto desempenho, qualidade 
e confiança.

2013

Max Oliveira

www.maxmilhas.com.br

Marketplace que conecta pessoas em 
busca de passagens aéreas baratas 
àquelas dispostas a vender suas milhas.

2017

R 0
G 172
B 196

C 75
M 10
Y 20
K 0

Rogério Gabriel

www.preparacursos.com.br

A Move Edu oferece cursos 
profissionalizantes, de inglês e de 
complemento escolar, por meio de uma 
rede de franquias com mais de 1200 
unidades e 7 marcas.

2012

Ofli Guimarães
Israel Salmen

www.meliuz.com.br

A Méliuz é uma plataforma de cashback 
que oferece dinheiro de volta na conta 
dos usuários a cada compra em lojas 
parceiras.

2016

Albert Deweik
Roy Nasser

www.neoassist.com

A NeoAssist simplifica o relacionamen-
to entre as empresas e seus clientes por 
meio de uma plataforma que permite 
automatizar respostas de solicitações 
dos clientes e controlar o engajamento 
nas mídias sociais.

2014

Jaime de Paula

www.neoway.com.br

Plataforma de big data para aumento 
de produtividade em grandes empresas 
- vender mais com menor custo e 
se prevenir contra perdas e fraudes, 
recuperando ativos de forma mais ágil

2013
NOVO

EE
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Daniel Hatkoff

www.pitzi.com.br

A Pitzi simplifica a experiência de 
consertar um celular.

2017

José Rizzo

www.pollux.com.br

É referência nacional em automação indus-
trial. Ela possui soluções de tecnologia de visão 
computacional, rastreabilidade & serialização, 
linhas de montagem completas, robôs colabo-
rativos como serviço e internet industrial das 
coisas.

2001

André Rezende
Luiz Rezende

www.praticafornos.com.br

A Prática é líder na fabricação de fornos 
combinados e equipamentos de panifica-
ção e ultracongelamento, e carrega a mis-
são de levar qualidade e produtividade ao 
ambiente de preparo de alimentos.

2008

Rafael Valdivia
Luiz Marsaioli
Cristiano Melles

www.pobrejuan.com.br

O Pobre Juan é uma rede de restaurantes 
especializada na parrilla, a famosa grelha 
argentina nos quais os cortes de carnes 
nobres são preparados à perfeição.

2015

Mate Pencz
Florian Hagenbuch

www.printi.com.br

Gráfica online que combina velocidade 
e preço, ideal para clientes com baixas 
e médias tiragens.

2014

Eric Santos
Bruno Ghisi
Andre Siqueira
Guilherme Lopes

www.resultadosdigitais.com.br

É uma empresa que visa ajudar milhares de 
PMEs a crescer alavancando técnicas de 
Inbound Marketing que atraem clientes por 
meio de conteúdo atraente e relevantes.

2016

Edivan Costa

www.sedi.com.br

A SEDI é uma empresa de legalização 
empresarial, descomplicando a 
parte burocrática do licenciamento e 
regularização inicial dos negócios.

2009

Fernando Prezzotto

www.sempre.agr.br

A Sempre Sementes trabalha com 
genética e biotecnologia para produzir 
sementes de milho de alta performance.

2017

NOVO
EE

NOVO
EE
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Darci Schneid

www.sirtec.com.br

A Sirtec faz construção e manutenção 
de redes elétricas para concessionárias 
de energia.

2013

Sérgio Lomachinsky
Iliane Alencar
Zeev Katz

www.tecsaude.com.br

Promove uma solução de outsorcing de enge-
nharia clínica, trazendo para dentro do hospi-
tal uma equipe especializada com processos 
definidos e estruturados para fazer a gestão 
e manutenção dos equipamentos instalados.

2012

Caio Bonatto
Beto Justus
Lucas Maceno

www.tecverde.com.br

A Tecverde possui tecnologia inovadora 
para construção de casas e prédios, que 
com seu alto grau de industrialização 
oferece maior velocidade, segurança de 
custo e sustentabilidade para a obra.

2012

Guillermo Freire
Guillermo Arslanian

www.trocafone.com

A Trocafone é um marketplace 
especializado na compra e venda de 
celulares e tablets seminovos.

2016

Rafael Biasotto

www.uatt.com.br

A Uatt? cria, produz, importa e distribui 
presentes criativos com mensagens que 
dão significado e emocionam no ato de 
se presentar. Eles são comercializados em 
mais de 5 mil PDVs em lojas multimarcas 
por todo o Brasil.

2012

Gabriel Bottós
Rafael Bottós

www.wellelaser.com

A Welle Laser fabrica equipamentos de 
alta tecnologia para marcação, limpeza 
e corte a laser.

2014

Bruno Pierobon
Felipe Almeida
Flavio Zago
Gustavo Debs

www.zup.com.br

A ZUP ajuda grandes empresas a 
entrarem na era digital, simplificando a 
integração de sistemas.

2015
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EMPREENDEDORES ENDEAVOR DA COMUNIDADE

A seguir, os Empreendedores Endeavor  que pertencem à comunidade apoiada, 
organizados em ordem alfabética.

Ismael Akiyama

www.akiyama.com.br

A Akiyama oferece soluções de 
cadastramento e identificação 
biométrica para orgãos do governo, 
instituições financeiras e redes de 
varejo.

2011

Roberto Alcântara
Sônia Madi Alcântara

www.angelus.com.br

A Angelus oferece produtos que 
solucionam as necessidades não-
atendidas dos dentistas, unindo 
criatividade à tecnologia.

2008

Arnold Eugenio Correia

www.atmodigital.com.br

A Atmo oferece soluções diferenciadas 
e customizadas para projetos 
audiovisuais corporativos.

2007

Luis Alexandre Chicani

www.bencorp.com.br

A Bencorp oferece uma solução 
inovadora na gestão de planos de saúde 
empresariais.

2002

Carlos Balma
Ricardo Buckup
Felipe Ribeiro

www.b2agencia.com.br

A B2 é uma plataforma para 
universitários, com foco no DNA jovem, 
que tem uma razão de ser: marcar a 
vida do jovem brasileiro.

2011

Wagner Furtado

www.cashmonitor.com.br

A Cashmonitor é um serviço de 
conciliação de cartões de crédito e 
fluxo de caixa na nuvem.

2012

R

Lito Rodriguez

www.drywash.com.br

A DryWash é especialista no 
tratamento e higienização automotiva, 
utilizando produtos de formulação e 
fabricação própria, com alta tecnologia.

2002

Ailton de Assis Queiroga

www.compsis.com.br

A Compsis desenvolve, produz e 
implanta sistemas de software em 
operações críticas, como sistema de 
transporte e tecnologias móveis.

2004
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Felix da Silva

www.e24h.com.br

A Escol@24Horas é fornecedora de 
serviços e conteúdos educacionais 
para atendimento a estudantes da pré-
escola ao vestibular. 

2001

Rodrigo Azevedo

www.comunique-se.com.br

O Comunique-se inova ao oferecer 
serviços de comunicação corporativa 
online de alta qualidade, segmentada e 
com audiência qualificada.

2006

Francesca Romana Diana

www.francescaromanadiana.com.br

Francesca Romana Diana domina a 
alta-costura em bijuteria, criando peças 
que são sofisticadas, contemporâneas 
e confortáveis.

2009

Rafael Madke

www.gruporph.com.br

O Grupo RPH produz e comercializa 
radiofármacos, medicamentos usados 
na medicina nuclear qu geram exames 
com imagens mais precisas e dinâmi-
cas, que auxiliam no diagnóstico e tra-
tamento médico.

2014

Carla Adriana Lucho
Osvaldo A. Lucho Jr

www.gigalink.net.br

A Gigalink é uma empresa de 
telecomunicações provedora de acesso 
e serviços de comunicações multimídia 
em banda larga.

2010

Marco Carvalho
Ivan Zorn

www.immplay.com

A Immplay desenvolve produtos de 
realidade aumentada e aplicativos 
para entretenimento infantil e de toda 
a família.

2014

Breno Nely Leite Praca
Carlos Alberto Tamm

www.mastermaq.com.br

A Mastermaq oferece soluções em 
software gerencial que atendem às 
rotinas das empresas e escritórios de 
contabilidade.

2002

Joaquim Caracas

www.impactoprotensao.com.br

A Impacto oferece um serviço de pro-
tensão de lajes prediais que economiza 
85% de madeira, 45% de mão-de-obra 
e 2% do custo total da obra.

2013



34 35

Ivan Barchese

www.mextrametal.com.br

A MEXTRA desenvolve linhas de ligas 
metálicas e insumos que atendem 
indústrias brasileiras e internacionais, 
agregrando valor através de tecnologia 
e reciclagem.

2004

Maristela Mafei

www.grupomaquina.com

A Máquina Cohn & Wolfe é uma das 
maiores e mais respeitadas agências de 
relações públicas no Brasil.

2004

Alexandre Pi

www.muxi.com.br

A Muxi atua para transformar o 
mercado de transações eletrônicas, 
tornando-as simples e acessíveis.

2010

Tohoru Watari

www.nefrocare.com.br

A Nefrocare é hoje a maior rede de clí-
nicas particulares de diálise do Brasil, 
atendendo quase 2000 pacientes re-
nais crônicos dentro de suas unidades. 

2007

Luciano Moreira

www.nano.com.br

A Nano Endoluminal atua na pesquisa, 
desenvolvimento, fabricação e comer-
cialização de dispositivos médicos que 
reduzem traumas e riscos em procedi-
mentos cirúrgicos de alta complexidade.

2000

Carlos Henrique Alves
Luis Milani

www.oilcheck.com.br

O Grupo Oilcheck oferece o mais ágil 
serviço de análise de óleo do mercado 
brasileiro, bem como produtos para fil-
tragem de óleo de máquinas pesadas.

2012

Milena Satyro

www.unicadesign.net.br

A Unica cria e desenvolve uniformes 
de alta qualidade, conforto e estilo, 
proporcionando bem-estar aos colabo-
radores e transmitindo a identidade de 
suas empresas.

2014

João Mendes de Carvalho
Marcelo Romcy

www.proteus.com.br

A Proteus oferece soluções para prover 
um nível elevado de segurança corpora-
tiva em tecnologia de informação.

2002
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Luiz Chacon

www.superbaccom.br

A SuperBAC é uma empresa de 
soluções em biotecnologia com foco 
em soluções ambientalmente corretas.

2007

Andre Figueiredo

www.publit.com.br

A Publit é uma editora de livros que 
incentiva a divulgação da pesquisa e a 
entrada no mercado de novos autores.

2001

Valério Paz Dornelles

www.tecnologys.com.br

A Tecno Logys vende soluções 
inovadoras para construção civil que 
reduzem o tempo de levantamento 
de paredes pela metade e evitam o 
desperdício de materiais.

2008

Leonardo Lima de Carvalho

www.tolife.com.br

A ToLife oferece soluções para classifi-
cação de risco em unidades de urgência 
e emergência, diminuindo tempo espe-
ra e risco para os pacientes.

2012

Cristiano Buerger
Edmur Polli

www.tecnoblu.com.br

A Tecnoblu é uma empresa de aviamen-
tos que desenvolve e fabrica etiquetas, 
tags e outros acessórios fazendo uso de 
diferentes processos tecnológicos e alto 
design.

2008

Brian Requarth

www.vivareal.com.br

VivaReal é um marketplace que conec-
ta pessoas que estão buscando suas 
casas à incorporadoras, imobiliárias e 
corretores.

2016
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Marco Antonio Ferraz
Luis Noronha
Selecionados por: Agilis

Gustavo Ziller
Patrick Lisboa
Antônio Carlos Soares
Selecionados por: Aorta

Guilherme Bruno
Selecionado por: Arizona

Marcelo Salim
Selecionados por: Automatos

Leonardo  Simão
Selecionado por: Bebê Store

Alan James
Matheus Meirelles
Rafael Liporace
Romulo Groisman
Selecionados por: Biruta Ideias 
Mirabolantes

Marcio Furtado
Selecionado por: Cash Monitor

Francisco Salles
Selecionado por: CERS

Roberto El Ibrahim 
Filadélfio Venco
Selecionado por: Diagnóstika

Ernesto Vilella
Rafael Cordeiro
Selecionados por: Enox

Luciana Guimarães
Vanessa Vasquez
Selecionados por: Integra Medical

Daniel Knijnik
Fabio Knijnik
Selecionados por: Knijnik Engenharia

EMPREENDEDORES ENDEAVOR EM NOVAS JORNADAS

Roberto Lifschitz
Fernando Ortenblad
Daniel Wjuniski
Selecionados por: Minha Vida

Marcelo Sales
Rafael Duton
Selecionado por: Movile

Daniel Li
Edgard Ortiz
Selecionados por: Pixel Labs

Wilson Poit
Selecionado por: Poit Energia

André Akagi
Ricardo Nantes
Selecionados por: Portal Educação

Mark Barcinski
Alexandre de Botton
Selecionados por: ProPay

Luis Vabo
Felipe Salvini
Selecionados por: Sieve

Sergio Bertucci
Selecionado por: Star Think
Uniforms

Bento Massahiko Koike
Selecionado por: Tecsis

Helio Katanosaka
Luiz Wolf
Selecionados por: Tech4B

Ivan Oliveira
Darino Tenório
Selecionados por: Uatt?
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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.

Com ele, impulsionamos 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.

PROGRAMAS SCALE-UP ENDEAVOR 2017
Saiba mais sobre os programas em www.scaleupendeavor.org.br

Neste ano, quase 250 empreendedores foram acelerados em 7 programas regio-
nais, 3 setoriais, além dos programas correalizados com parceiros.

Programas setoriais
Scale-Up Endeavor Fintech com patrocínio de Cartão ELO e Carrefour Soluções Financeiras
Scale-Up Endeavor Indústria com patrocínio de ABDI, DHL e Klabin e apoio da ABRE
Scale-Up Endeavor Agrotech com patrocínio de Yara

Programas regionais
Scale-Up Endeavor CE
Scale-Up Endeavor MG
Scale-Up Endeavor PE 
Scale-Up Endeavor PR com patrocínio de Hydronorth
Scale-Up Endeavor RS
Scale-Up Endeavor SC

CORPORATE VENTURE ENDEAVOR

Além dos programas proprietários, encontramos uma oportunidade de conectar 
scale-ups com grandes corporações que desejam se aproximar de negócios de alto 
crescimento para inovar. Essa foi nossa entrada no mundo de Corporate Venture. 
Nós ajudamos essas empresas a montarem seus próprios programas de aceleração 
entregando posicionamento, inteligência e conexões.

PROGRAMA SCALE-UP ENDEAVOR

+400
empreendedores

selecionados

15
programas 
realizados

+250
empresas 

aceleradas

POSICIONAMENTO

Reconhecimento 
da marca como 

inovadora e parceira do 
empreendedor

INTELIGÊNCIA

Mapeamento das 
soluções e principais 

inovações em 
diferentes setores do 

mercado brasileiro

CONEXÕES

Conexão entre as 
corporações e os 
empreendedores 

por trás das maiores 
inovações

algarventuresopen.scaleupendeavor.org.br

endeavor.org.br/scaleup/cpflinova

santander.com.br/radar
empreendasantander.com.br

endeavor.org.br/scaleup/brmallspartners

endeavor.org.br/scaleup/eurofarma-synapsis

scaleuprio.com.br
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Disseminamos exemplos que
inspiram e incentivam a ir além
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PORTAL ENDEAVOR

Empreendedores de alto impacto só viram exemplos quando suas histórias são 
multiplicadas. Por isso, democratizamos o conhecimento gerado nas interações dos 
empreendedores com a nossa rede por meio do Portal Endeavor. Com ele, levamos 
aprendizados práticos e conteúdos de inspiração para milhões de empreendedores 
por meio de artigos, vídeos, ebooks, cursos e ferramentas.

GRANDES EVENTOS

Nossos eventos existem para amplificar nossa mensagem e promover uma 
experiência inspiradora para os empreendedores, seja presencialmente seja 
online. Em cada um deles, multiplicamos as histórias de grandes exemplos do 
empreendedorismo no Brasil e no mundo; disseminamos boas práticas e damos luz 
a histórias reais - de sucesso e de fracasso - de empreendedores.

100 mil
pessoas assistindo

online

45 mil
pessoas assistindo

online

84
Net Promoter

Score*

91
Net Promoter

Score*

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.

ESCALANDO NOSSO IMPACTO

+1200 
pessoas assistindo 

presencialmente

+1000 
pessoas assistindo 

presencialmente

*metodologia que mede o grau de satisfação e a lealdade dos participantes

DAY1

SCALE-UP SUMMIT
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INFLUÊNCIA PARA PAUTAR O DEBATE PÚBLICO

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.

Entrevista sobre simplificação do ambiente 
de negócios de cidades brasileiras na 
Revista Exame

Estudo sobre burocracia no país em 
destaque na Revista Época

Histórias de empreendedores de alto 
impacto no Estadão

Índice de Cidades Empreendedoras no 
jornal Valor Econômico, com destaque 
na capa

Estudo sobre a burocracia no país no 
Jornal da Band

Global Entrepreneurship Index, 
divulgado em parceria com a Endeavor, 
no Jornal da Globo

Blitzscaling e alto crescimento no Conta 
Corrente da Globo News
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Provocamos mudanças
por mais exemplos
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Em um dos ambientes de negócios mais burocráticos do mundo, quem mais sofre é o 
empreendedor brasileiro. Tanto tempo e energia gastos com a burocracia dificultam 
que as empresas cresçam, sejam mais produtivas e ajudem a desenvolver o país.

Por isso, a Endeavor trabalha para reduzir as barreiras que impedem que os 
empreendedores cresçam, brigando por regras do jogo mais simples e transparentes, 
e processos mais eficientes. Só assim teremos mais empreendedores brasileiros 
crescendo de forma acelerada, criando soluções que melhoram a vida das pessoas 
e se tornando exemplos para o Brasil.

Atuamos para provocar um grande movimento pela desburocratização, promovendo 
iniciativas que unam empreendedores, organizações, gestores públicos e cidadãos, 
que acreditam e querem contribuir para mudar esse cenário.

CÁTEDRA ENDEAVOR NO INSPER
www.insper.edu.br/catedras/catedra-insper-endeavor

Fruto de uma parceria com o Insper, nossa Cátedra nasceu para produzir e divulgar 
conhecimento, bem como propostas de melhorias de políticas públicas para Scale-
Ups no país.

ÍNDICE DE CIDADES EMPREENDEDORAS (ICE)
www.endeavor.org.br/ice2017

O pioneiro estudo, que já está em sua quarta edição, avalia os fatores que mais 
impactam o crescimento das empresas em 32 cidades brasileiras. Em 4 anos, o 
ICE se consolidou como  material de referência na mesa de prefeitos, secretários 
e gestores públicos em todo o Brasil que querem estimular o empreendedorismo. 

PESQUISA BUROCRACIA NO CICLO DE VIDA DAS EMPRESAS
www.endeavor.org.br/tudo-sobre-burocracia

Mapeamos os principais entraves que afetam empreendedores e o crescimento de 
seus negócios, da abertura ao fechamento de empresas. Identificamos os gargalos 
de cada etapa, e conversamos com burocratas, empreendedores e especialistas 
para entender possíveis soluções para esse cenário.

FAZENDO A MUDANÇA ACONTECER

CAMPANHA BUROCRACIA PARA TUDO 
www.burocraciaparatudo.com.br

Criamos uma mobilização nacional para pressionar prefeitos, governadores, 
deputados federais e senadores pela simplificação dos processos em todas as 
etapas enfrentadas pelos empreendedor de uma empresa, a fim de melhorar a 
produtividade e o crescimento das empresas brasileiras.

APROXIMANDO EMPREENDEDORES DO PODER PÚBLICO

Ao longo do ano, conectamos empreendedores e gestores públicos para que novas 
políticas sejam formuladas alinhadas com os gargalos do crescimento. Foram 2 
encontros de Empreendedores Endeavor e ScaleUps no BNDES e 1 encontro de 
fintechs com Ministério da Fazenda, Banco Central e CVM.

Filme da campanha Burocracia Para Tudo, veiculado nos principais canais de tv aberta
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A transformação não
se faz sozinho
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TIME ENDEAVOR

No Brasil, a Endeavor conta com mais de 80 pessoas no time em nossos 8 
escritórios - SP, RJ, RS, SC, PR, MG, CE e PE.  Somos a maior operação entre os 
28 países da Endeavor no mundo.

CONSELHO

Algumas das maiores referências da nossa rede, oferecem experiência e in-
spiração ao time da Endeavor e, com seus aconselhamentos, nos ajudam na 
estratégia e tomada de decisão.

Fábio Barbosa
Presidente do Conselho da Endeavor 
Brasil

Carlos Alberto Sicupira
3G Capital & Membro Fundador da 
Endeavor Brasil

Jorge Paulo Lemann
3G Capital & Membro Fundador da 
Endeavor Brasil

Laércio Cosentino
TOTVS

Maria Silvia Bastos Marques 

Nelson Sirotsky
Grupo RBS /Maromar

Paulo Cezar Aragão
Barbosa, Müssnich & Aragão 
Advogados

Pedro Passos
Natura

Rodrigo Galindo
Kroton

Romero Rodrigues
Redpoint eventures

Sonia Hess
Warburg Pincus

Tiago Mendonça
ABC da Construção & Empreendedor 
Endeavor

Camilla Junqueira
Diretora Geral

Clarisse Monteiro
Diretora de Operações

Igor Piquet
Diretor de Apoio a Empreendedores

Marcela Zonis
Diretora de Relações Institucionais



56 57

EMBAIXADORES

Grandes empreendedores brasileiros que apoiam o nosso sonho de transfor-
mar o Brasil. São os exemplos para a próxima geração de empreendedores que 
além de doarem tempo e experiência, apoiam financeiramente a operação da 
Endeavor por meio de uma doação anual.

Alexandre Fiss
Frigelar

Alfredo Villela
Hindiana / Itaú SA

Aline Ferreira
Aço Cearense

Américo Pereira
A2E

Antonio Piponzz
Raia Drogasil

Ari de Sá
Sistema Ari de Sá

Artur Grynbaum
Grupo Boticário

Beto Studart
BSPAR

Claudio Haddad
Insper

Deusmar Queirós
Pague Menos

Diniz Baptista
Banco Modal

Edgard Corona
Smartfit

Eduardo Brenner
Duo Partners

Fábio Penteado
Tamboré

Fernando Oliveira
HIG Capital

Flávio Rocha
Riachuelo

Gabriela Baumgart
Grupo Center Norte

Guilherme Affonso 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

Marcelo Lacerda
Magnopus

Marcio Appel
Adam Capital

Marco Stefanini
Stefanini IT Solutions

Marcos Lederman
JointVest

Michel Gralha Zavagna
Gralha Advogados

Miguel Krigsner
O Boticário 

Otelmo Debres
Lebes

Paulo Sales
Baterias Moura

Pedro Lima
Grupo 3 Corações

Ricardo Vantini
Tópico

Ricardo Vontobel
Vonpar

Rogério Chor
TGB

Romeu Zema
Lojas Zema

Rubens Menin
MRV

Salim Mattar
Localiza

Salo Seibel
Duratex

Selmo Nissembaum
Órama

Sergio Cavalieri
Alesat
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MENTORES

Nosso modelo de apoio a empreendedores só dá certo pois é suportado pela nossa 
rede de mentores. Eles são grandes empreendedores, executivos e investidores 
com uma trajetória de sucesso comprovada que doam seu tempo e conhecimento 
de forma voluntária para apoiar a nossa causa.

Os Mentores Endeavor são responsáveis por compartilhar experiências, melhores 
práticas e insights para empreendedores por meio de mentorias, conselhos 
consultivos, reuniões de avaliação, produção de conteúdo, palestras e cursos 
oferecidos pela Endeavor.

+400
mentores

+700
mentorias

+2400
horas doadas

Juliana extrapolou seu papel de 
Conselheira e colocou a mão 
na massa, ajudando a empre-
sa a estruturar suas principais 
métricas de crescimento.

Marco e Wilson se tornaram 
praticamente padrinhos do 
Thiago, ajudando a desenhar 
a estratégia de longo prazo da 
empresa e acompanhando sua 
execução.

Juliana Rozembaum
Mentora Endeavor

Marco Perlman
Mentor Endeavor

Wilson Amaral
Mentor Endeavor

Rafael Biasotto 
Empreendedor 
Endeavor da Uatt?

Thiago Fiorin 
Empreendedor 
Endeavor da 
LojasKD



60 61

PATROCINADORES 2017

+ R$ 1 MILHÃO

EY Brasil

Santander

SEBRAE

+ R$ 500 MIL

ABDI

BRMALLS

SEBRAE RJ

+ R$ 200 MIL

Cartão ELO

Carrefour Soluções Financeiras

CPFL

Dell

DHL

Eurofarma

Grupo Algar

Klabin

Yara

+ R$ 50 MIL

Banco Modal

Credit Suisse Hedging Griffo

Fedex

GP Investimentos

Hydronorth

Insper

McDonald’s

Muxi

Proteus

Warburg Pincus Brasil

DOAÇÕES IN KIND*

+R$ 1 MILHÃO
Google
Boston Consulting Group

+R$ 100 mil
BM&A Advogados 
EY Brasil
IBRACEM
Insper
LiveWork
Neoway

+R$ 50mil 
3 Corações
Agência Tech and Soul
FBIZ
Garage
Máquina
S2 Consultoria

*organizações que contribuíram com produtos ou serviços para a Endeavor

PARCEIROS DA CAUSA
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Demonstração do resultado 2017 (em R$ mil)

 22.660 

-19.329 

 3.330 

 2.371 

 5.701 

 2.776 
 12.050 

 5.534 
 21 

 2.647 
-367 

-7.700 
-1.178 

-10.452 

-641 
 3.011 

 25.971 
 9.657 

 15.739 
 575 
 68 
 43 
 94 

 128 
 26.303 

 591 
 28 

 149 
 -   

 768 

 19.835 
 5.701 

 25.536 
 26.303 

FUNDO PATRIMONIAL ENDEAVOR

O fundo de Endowment da Endeavor existe para que possamos aumentar ainda 
mais nosso escopo de trabalho, financiando projetos de impacto a longo prazo que 
não poderíamos realizar caso o fundo não existisse. Alguns exemplos são o Projeto 
Simplificar e o Empreenda Fácil, focados na desburocratização do setor público, 
e a Cátedra Endeavor no Insper, para promover estudos sobre o ecossistema 
empreendedor.

EMPREENDEDORES ENDEAVOR QUE MAIS DOARAM PARA
O ENDOWMENT EM 2017

A cada evento de liquidez, o Empreendedor Endeavor se compromete a doar, para 
o fundo, 2% do valor que vai para seu bolso, como forma de giveback. Nosso muito 
obrigada aos Empreendedores Endeavor que mais contribuíram para o Endowment 
em 2017:

Daniel Wjuniski, Fernando Ortenblad e 
Roberto Lifschitz
Minha Vida

Marcelo Romcy e João Mendes
Proteus

Carlos Henrique Alves e Luis Milani
Oilcheck

1

2

3

2013

4.682
6.829

10.036

13.202

15.572

2014 2015 2016 2017

Evolução do fundo patrimonial da Endeavor (valores em R$ mil)
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Empreendedores de alto 
impacto são aqueles com 
os maiores sonhos, com 
grande potencial para 
criar empresas que fazem 
a diferença e crescem 
continuamente, e com as 
maiores chances de inspirar 
as próximas gerações de 
empreendedores.”

“

Linda Rottenberg,
Cofundadora da Endeavor



www.endeavor.org.br


