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“Economias sustentáveis dependem de empreendedores 
de alto impacto. O que a Endeavor faz melhor do que 
qualquer organização é criar culturas empreendedoras 
que se disseminam entre os países e dentro deles.”

Reid Hoffman, Cofundador do LinkedIn & 
Membro do Conselho da Endeavor Global
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Nós não somos a mesma organização que desembarcou 
no Brasil 18 anos atrás. Mas, se você reparar bem, o 
Brasil também não é mais o mesmo. Nem o ecossistema 
empreendedor. 

Muita coisa mudou. 

Se, em 2000, empreendedorismo ainda não estava no 
dicionário, hoje está na cabeça de quem sai da faculdade 
para ter o seu negócio.

Se a resposta para o crescimento do país dependia do 
governo, hoje está nas mãos dos empreendedores que 
inovam, geram empregos e movimentam a economia. 

E se empreendedor era vilão de novela, hoje é exemplo 
de quem cresce com ética, multiplicando seu impacto na 
transformação do Brasil.

Para essas mudanças acontecerem, foi preciso muito 
trabalho. Nosso, seu e de todo mundo que faz essa roda 
girar: startups, scale-ups, mentores, empreendedores, 
investidores, espaços de coworking, grandes corporações, 
aceleradoras e novas categorias nascendo a cada dia nesse 
ecossistema. 

Vimos empreendedores formando comunidades, 
ganhando cada vez mais espaços de conexão e cada vez 
mais exemplos para inspirá-los e ajudá-los a crescer. 
Empreendedores almejando ser referência não só no 
Brasil, mas no mundo, e com toda a capacidade de 
verem esse sonho se tornando realidade!

Diante de tanta mudança, a nossa essência não 
mudou: continuamos uma organização de, por e para 
empreendedores. Uma rede que apoia Scale-ups para 
que possam crescer e, com isso, multiplicar seu impacto 
na formação de novas gerações de empreendedores.

Uma comunidade diversa, dinâmica e global que acredita 
no poder das conexões, e trabalha todos os dias para 
apoiar empreendedores inovadores, que reconhecem 
sua capacidade de construir grandes empresas, mas 
que acima de tudo assumem sua responsabilidade de 
construir um grande país.

Essa é a história que contamos neste relatório. A história 
de como cada empreendedor de alto impacto têm efeito 
multiplicador em todo o ecossistema. A história de como  
é possível transformar o país, um empreendedor por vez.

Um beijo,
Camilla Junqueira

C A M I L L A
J U N Q U E I R A

Diretora-geral, Endeavor Brasil
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Visto de cima, o ecossistema de empreendedorismo de 
impacto no Brasil é uma  comunidade vibrante, diversa 
e interconectada. 

Vista de perto, cada conexão guarda uma história.

Uma conversa que transformou a jornada de um negócio, 
um Day1 que inspirou a tentar mais uma vez, um inves-
timento que deu fôlego financeiro para a empresa esca-
lar, uma mentoria que mudou a visão do empreendedor.

A ERA DAS CONEXÕES:
O EFEITO MULTIPLICADOR 
DOS EMPREENDEDORES DE 
ALTO IMPACTO

São histórias que só existem no plural. 

Em rede, exercitamos o efeito multiplicador, a capaci-
dade que um empreendedor singular tem de impactar 
o ecossistema de forma plural: investindo, mentorando, 
inspirando, formando comunidades e contribuindo com 
um país mais empreendedor.

 

Nós acreditamos que os empreendedores de alto impac-
to podem mudar o mundo, por isso trabalhamos para 
que eles tenham condições de exercer todo o seu poten-
cial. Há quase 20 anos, nós aceleramos essas conexões e 
apoiamos empreendedores que crescem continuamente, 
impactando pessoas, mercados, cidades e o Brasil inteiro. 

Aqui você conhece algumas das histórias que estão por 
trás de cada uma dessas conexões.

Encontro Global dos Empreendedores Endeavor



98 A Era das Conexões: o efeito multiplicador dos empreendedores de alto impacto Impact Report 2018 - Endeavor Brasil

MAPA DA EVOLUÇÃO DO 
ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR

Ecossistema empreendedor 2000

Duas décadas atrás, eram raras e quase inexistentes as incubadoras, aceleradoras, os parques tecnológicos, espaços de 
coworking ou organizações de apoio ao empreendedor, como existem hoje. De lá para cá, alguns grandes exemplos 
começaram um movimento por mais capital, conexões e apoio para fomentar o ecossistema empreendedor.

Nesse mapa, somos capazes de enxergar o que mudou e qual o nosso papel na transformação que ainda está por vir.

Conexões e fomento do 
ecossistema

Aceleração e 
incubação

Cases de
sucesso

Fundos e
investimentos

Corporações

Ecossistema empreendedor 2018*

Conexões e fomento do ecossistema

Aceleração e 
incubação

Cases de
sucesso

Fundos e
investimentos

Corporações

*alguns exemplos de organizações do ecossistema
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LINHA DO TEMPO
ENDEAVOR
Em paralelo às mudanças do ecossistema, nós também 
mudamos. Os principais marcos desses 18 anos você 
conhece aqui, na nossa retrospectiva.

2000
Iniciamos a operação no Brasil e realizamos a primeira 
seleção de Empreendedores Endeavor

2001
Empresas apoiadas empregaram 2.625 pessoas

2007
São mais de 300 mil acessos à Videoteca da Endeavor e 
36 mil participantes em eventos educacionais

2002
Realizamos o 1º CEO Summit e fechamos o ano
com 56 Empreendedores Endeavor

2005
Lançamos o livro “Como fazer uma empresa dar certo 
num país incerto”

2008
Harvard, MIT e Columbia adotam cases de
Empreendedores Endeavor

2008
Organizamos a 1ª Semana Global do Empreendedo-
rismo no Brasil

2011-2015 2016-2018

2011
Primeira edição do Day1

2013
Nasce o programa Startup Network, nosso primeiro
programa de aceleração de negócios de tecnologia

2000-2005 2006-2010

2016
Projeto Simplificar reduz o tempo de abertura das
empresas de 484 para 19 dias

2017
Superamos 10 milhões de visitas no nosso site

2017
Primeira edição do Scale-Up Summit, evento focado nos 
desafios das empresas de alto crescimento do país

2018
235 empresas foram aceleradas em programas
Scale-Up Endeavor

2018
Lançamento da pesquisa sobre Corporate Venture
no Brasil e Agenda para o Alto Crescimento

2018
Recorde de horas doadas para a rede pelos
Empreendedores Endeavor e de faturamento do
portfólio de Empreendedores Endeavor (R$5bi)

2014
Lançamento do livro #VQD

2014
Lançamento do Programa Promessas Endeavor, pro-
grama de aceleração de negócios de impacto de todos 
os setores que deu origem ao Scale-Up Endeavor.

2015 
Início do trabalho de Mobilização para Políticas
Públicas com programa no governo de Porto Alegre

2015
Primeira pesquisa sobre as características das scale-ups



MODELO DE ATUAÇÃO
Acreditamos que os empreendedores podem mudar o mundo, por isso 
trabalhamos para que eles tenham condições de exercer todo esse potencial 
de duas formas: apoiando empreendedores à frente de scale-ups que crescem 
e multiplicam o próprio impacto e pavimentando o caminho para o 
crescimento dos negócios. 

Por um lado, criamos uma  nova geração de exemplos  para o país que crescem, 
geram empregos, movimentam a economia, mas também multiplicam seu 
impacto mentorando, investindo e inspirando outros empreendedores. Mas 
nosso modelo de atuação vai além.

Afinal, de nada adianta o empreendedor planejar crescer em alta velocidade 
em um ambiente de negócios repleto de pedágios e ruas esburacadas. Por 
isso, trabalhamos ao lado do governo e produzimos estudos sobre o ambiente 
de negócios com o objetivo de reduzir a burocracia e simplificar a vida dos 
empreendedores de alto crescimento.

Apoiamos empreendedores de alto 
crescimento para que exerçam seu papel como 
protagonistas na transformação do Brasil.

Multiplicar o poder 
de transformação dos 

empreendedores

PROPÓSITO

Apoio direto a milhares 
de empreendedores com 
potencial transformador

IMPULSIONANDO OS 
EMPREENDEDORES 
PROTAGONISTAS

Influência em Políticas 
Públicas para reduzir a 

burocracia no ambiente
de negócios.

PAVIMENTANDO O 
CAMINHO PARA O 

CRESCIMENTO DOS 
NEGÓCIOS

Promover um 
ecossistema que 

estimula o crescimento 
e o impacto dos 

empreendedores à 
frente das scale-ups

VISÃO DE SUCESSO
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CAPITAL FINANCEIRO

DESTAQUES 2018

Eric Santos e Daniel Wjuniski, Empreendedores Endeavor no Catalyst 
Investor Meeting, na Califórnia (EUA)

+R$ 5 bi

97% 

+R$17 MM

62%

+US$20 MM

em receita geradas por Empreendedores 
Endeavor ativamente apoiados em 2018

é o CAGR* médio nos últimos 3 anos dos 
Empreendedores Endeavor ativamente 
apoiados

investidos no fundo Endowment da 
Endeavor, que existe para garantir 
nossa sustentabilidade de longo prazo

é o crescimento médio das empresas aceleradas 
no Programa Scale-Up Endeavor

investidos em Empreendedores 
Endeavor brasileiros pelo Endeavor 
Catalyst - um recorde histórico! 

CAPITAL HUMANO

20

+30 mil

novos Empreendedores Endeavor - à 
frente de 11 empresas - selecionados 
pelo Brasil

empregos gerados por Empreendedores 
Endeavor ativos

*CAGR é a sigla de Compound Annual Gowth Rate, ou seja, uma taxa composta de crescimento anual.

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL CULTURAL

+2.800

+55 mil

+40 mil

+500

+ 5 MM

+2.700

+235 MM

horas doadas por +400 mentores só em 2018

pessoas impactadas pela campanha Descongestione

pessoas assistindo online aos nossos eventos

horas doadas por Empreendedores Endeavor 
em mentorias, apadrinhamentos de scale-ups, 
palestras e produção de conteúdo para o site da 
Endeavor

de visitas ao nosso site e +50 mil novos 
empreendedores cadastrados

aparições de empreendedores e da nossa causa na 
mídia

de pessoas impactadas pelos nossos exemplos na 
mídia**

** Valor fornecido pela ferramenta de monitoramento Cortex, considerando sobreposição dos veículos e aparições.

Mentores e empreendedores da rede global da 
Endeavor em série de entrevistas no 80º Painel 

Internacional de Seleção em Milão, em 2018
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APOIAMOS 
EMPREENDEDORES
QUE SÃO OS PROTAGONISTAS 
DA TRANSFORMAÇÃO

Wagner Ruiz, João Del Valle e Alphonse Voigt, Empreendedores Endeavor do EBANX

Empreendedores 
Endeavor:
Gente boa 

aprendendo com 
gente incrível a ser 

extraordinária

Eles estão à frente das scale-ups.
Usam um modelo escalável para criar negócios de 
impacto.
Crescem em alta velocidade.
Geram milhares de empregos.
Transformam mercados e indústrias.
Desenvolvem a economia local.
Ajudam outros empreendedores a crescer.
Investem em outros negócios.
São exemplos para o país.

Eles são 1.600 ao redor do mundo.
E 211 no Brasil.

Eles são os Empreendedores Endeavor. 
A nova geração de exemplos.
Nossa grande aposta para transformar o Brasil.
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A FORÇA DO EXEMPLO: 
QUEM SÃO OS EMPREENDEDORES 

QUE TRANSFORMAM O BRASIL?

EXEMPLOS PELO FOCO NA EXECUÇÃO
Thomaz Srougi, do dr.consulta, que montou sua primeira clínica de atendimento 

popular em Heliópolis e hoje, sete anos depois, atende mais de 3 milhões de 
pacientes em São Paulo. 

EMPREENDEDORES QUE ENTENDEM O SEU PAPEL COMO
PROTAGONISTAS DO ECOSSISTEMA 

Os fundadores da Hotmart e da Rock Content criaram, na forma de uma 
brincadeira em 2011, o San Pedro Valley, considerado hoje a maior comunidade 

de startups do país.

EXEMPLOS DE MINDSET GLOBAL DESDE O PRIMEIRO DIA
O Pipefy é uma scale-up brasileira com os pés no Vale do Silício. Hoje, Alessio 

Alionço chega em 140 países atendendo mais de 40 mil empresas.

EXEMPLOS QUE IMPACTAM O TIME, A INDÚSTRIA, A 
CIDADE E O PAÍS

Darci Schneid emprega 6% das pessoas que moram em São Borja, no Rio 
Grande do Sul, pela Sirtec.

EXEMPLOS QUE CRESCEM EM ALTA VELOCIDADE, 
FAZENDO MUITA GENTE CRESCER JUNTO

Os empreendedores Bernardo, Lucas e Renata já conectaram mais de 400 mil 
alunos ao ensino superior, fazendo crescer um time que já passa de 300 pessoas 

na Quero Educação.

Nas fotos, da esquerda para direita: Bernardo de Pádua da Quero Educação; Alessio Alionço, do Pipefy; Mateus Bicalho e João Pedro Resende, da 
Hotmart; Darci Schneid, da Sirtec; e Thomaz Srougi do dr.consulta.



A Era das Conexões: o efeito multiplicador dos empreendedores de alto impacto Impact Report 2018 - Endeavor Brasil 2120

CRESCER
O crescimento das empresas é o melhor indicador 
da capacidade de realização do empreendedor, já 
que o negócio é seu veículo de transformação da 
sociedade.

Por isso buscamos empresas que sejam Scale-Ups, 
ou seja, que já apresentam alto crescimento. Elas 
tem um modelo de negócios comprovado pelo 
mercado e inovador, com diferenciais competitivos 
claros. 

MULTIPLICAR
Empreendedores que contribuem com o ecossistema 
criando conexões que transformam a vida de outros 
empreendedores, potencializando o seu impacto e 
reinvestindo na próxima geração.

Sabem do papel de protagonista que o empreendedor 
tem na sociedade e, por isso, querem se tornar 
grandes exemplos no Brasil e no mundo.

AS ALAVANCAS QUE FORMAM
UM EMPREENDEDOR ENDEAVOR

Somos a principal plataforma para que 
empreendedores de alto crescimento possam 
crescer e multiplicar seu impacto.

Contam suas 
histórias

Mentoram
empreendedores

9%

54%0%

11%0% 9%

17%

Efeito multiplicador dos
Empreendedores Endeavor

Performance 2018 das empresas
ativamente apoiadas

+R$ 5 bi
em receita

97% 
é o CAGR médio nos últimos 3 anos

+30 mil
empregos gerados

Investem em
outras empresas

*Fonte: Ranking global 2018 Fintech100, produzido pela KPMG e H2 Ventures.

Para Marcelo, o dinheiro nunca chegava até o fim do 
mês. Até ele perceber que, só com os cafezinhos de todo 
dia, gastava R$400 do seu salário. Já João Vitor queria 
começar a investir pelo menos 10% da sua renda. Com o 
planejamento financeiro que fez, chegou a poupar 25% 
todo mês. Histórias como essas são o reflexo do impacto 
que Benjamin Gleason e Thiago Alvarez geram com o 
Guiabolso, transformando a relação do brasileiro com 
o dinheiro.  

Em 4 anos, o Guiabolso já ajudou mais de 4,5 milhões 
de pessoas a ganharem, guardarem e gastarem melhor 
seu dinheiro. 

O aplicativo é um guia financeiro pessoal que oferece 
mais autonomia, e possibilidades às pessoas ao gerir o 
próprio dinheiro. Sua proposta de transparência radical, 
somada à tecnologia de inteligência artificial, leva seu 
impacto a um nível mais alto: o de transformação do 
setor financeiro. Por essa razão, a scale-up foi uma das 
empresas que mais cresceu nos últimos três anos no 
nosso portfólio.    

Em 2018, o Guiabolso foi reconhecido como uma das 
fintechs mais inovadoras do mundo*

Thiago e Benjamin: tecnologia e transparência para criar
uma nova relação das pessoas com o dinheiro



A Era das Conexões: o efeito multiplicador dos empreendedores de alto impacto Impact Report 2018 - Endeavor Brasil 2322

Roberto Nogueira: o empreendedor no desenvolvimento 
econômico e social da sua região

“Quando você sai da sua cidade 
com uma certa idade, conhece o 
mundo por outro ângulo e tem 
vontade de voltar e resolver o 
problema da sua região.”

Roberto Nogueira: 
o empreendedor 
que investiu no 
desenvolvimento 
econômico e social 
da sua região

Roberto nasceu em Pereiro, no interior do Ceará, 
em uma casa na zona rural sem vizinhos nem energia 
elétrica. Ali, seu único contato era com o campo, onde 
trabalhou ao lado de sua família até completar 10 anos, 
vivendo longos períodos de seca. Essa ligação com sua 
terra natal -- somada à paixão por eletrônica que nasceu 
aos 15 anos -- sempre acompanhou Roberto pela vida. 
Foi por ela que o empreendedor fundou, em 1997, a 
Brisanet, uma scale-up de telecomunicações que oferece 
conexão banda larga em cidades afastadas do Nordeste a 
custos acessíveis para a população.

A Brisanet gera mais de 2.500 empregos diretos e 
indiretos nas regiões do Ceará, Pernambuco e Rio 
Grande do Norte.

Roberto é um grande exemplo de empreendedor de 
alto impacto. Além da Brisanet, criou um projeto de 
desenvolvimento econômico para sua cidade natal, 
Pereiro, com o objetivo de acelerar o crescimento de 100 
anos em apenas 10. Começou criando duas empresas 
para contribuir com esse objetivo: a Nossa Fruta e a 
Agritech.

Roberto foi reconhecido como Empreendedor do 
Ano em 2017, na categoria Emerging da EY.

A primeira já existe há 10 anos e produz polpas de frutas, 
compradas de agricultores locais para vender pela região 
Nordeste do país. O potencial de impacto e crescimento 
do negócio é tão grande que a Nossa Fruta está sendo 
acelerada no programa Scale-Up Endeavor Ceará. 

Já a Agritech é um projeto que está saindo do papel. 
Nesse modelo, a água da chuva é captada por uma 
estufa e, por meio do processo de microgotejamento das 
plantas, o agricultor pode garantir a safra -- e a renda do 
ano -- mesmo nos piores períodos de seca.

Mario Chady: multiplicando o ecossistema de 
empreendedorismo carioca

O ecossistema de empreendedorismo no Rio de Janeiro 
precisa, mais do que nunca, de seus empreendedores. 
Fortalecer essa rede começa com o exemplo dos 
empreendedores de alto impacto. Pessoas como Mario 
Chady, cofundador do Grupo Trigo, o empreendedor 
que mais doou horas em 2018, entre todos os 
Empreendedores Endeavor. 

Em um ano, foram 30 horas doadas pelo empreendedor 
só para a nossa rede. Mais de um dia inteiro dedicado 
a criar um ambiente de negócios melhor no Rio de 
Janeiro. 

Além de apadrinhar duas empresas no Programa Scale-Up 
Endeavor Rio de Janeiro, Mario participou de algumas 
mentorias coletivas e avaliou potenciais empreendedores 
no nosso processo seletivo. Somado a esse trabalho, 
Mario também tem uma visão de ecossistema local 
muito madura para a cidade que queremos construir. 

A unidade de Novos Negócios do Grupo Trigo, por 
exemplo, planeja se mudar para um espaço de coworking 
só para ficar mais próxima das startups da região. O 
empreendedor também atua como investidor de diversas 
startups cariocas, oferecendo capital e aconselhamentos 
que os ajudem a superar a fase de startup para escalar e 
crescer. Além desse trabalho, a iniciativa mais recente que 
Mario está liderando ao lado do sócio Eduardo Ourivio 
é um programa de apoio a microempreendedores de 
comunidades carentes do Rio. 

Não há nada mais poderoso para acelerar o 
desenvolvimento de uma cidade do que uma cultura 
empreendedora baseada em grandes exemplos.

O efeito multiplicador acontece quando um 
empreendedor coloca à disposição do ecossistema 
tempo, recursos e experiência para ajudar os outros a 
construírem seus negócios de impacto. 
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1. BUSCA ATIVA, INDICAÇÕES E SCREENING

Avaliação preliminar com base em informações públicas.

2. ENTREVISTA INICIAL

Validação das informações entre o time Endeavor e candidatos. 

3. SCALE-UP ENDEAVOR

Programa de apoio e aceleração a empreendedores à frente de scale-ups com alto potencial de 
crescimento e impacto.

5. ENTREVISTA COM MENTORES

Entrevista com mentores e empreendedores da rede Endeavor para análise em profundidade.

6. PAINEL LOCAL

Banca formada pela rede Endeavor no Brasil para validar se os candidatos tem potencial para se 
tornarem Empreendedores Endeavor.

7. PAINEL INTERNACIONAL

Etapa final do processo de seleção em que uma banca de avaliação formada pela rede global da 
Endeavor entrevista os candidatos e delibera sobre a sua aprovação.

A combinação de características que forma um Empreendedores Endeavor é rara, por isso, para encontrar a próxima 
geração de exemplos para o país criamos um processo seletivo que conta com a indicação da nossa rede, a avaliação de 
mentores experientes e painéis nacionais e internacionais com entrevistas em profundidade.

COMO ENCONTRAMOS OS
PRÓXIMOS GRANDES EXEMPLOS?

+5.000

+800

+250

+30

+10

+10

Se aprovados, os empreendedores iniciam a fase de ex-
periência de atendimento (Trial), e iniciam o preparo 
para o Painel Internacional.

Caso aprovado por unanimidade, iniciamos o apoio 
formal com atendimento ao empreendedor por um 
gestor de conta.

0.2% das 
empresas 
chegam a 
última etapa 
de seleção e 
são aprovadas. 
5.2% foi a taxa 
de aprovação 
no processo 
seletivo de 
Harvard no 
último ano.

empresas

empresas

empresas

empresas

empresas

empresas
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A Creditas é uma plataforma digital que facilita o 
processo de contratação de empréstimo.

Sergio Furio, selecionado no 76º Painel Internacional 
de Seleção em Miami

Creditas

O Descomplica é um site de vídeoaulas para Enem, 
vestibulares, concursos públicos e certificados da OAB.

Marco Fisbhen, selecionado no 76º Painel 
Internacional de Seleção em Miami

Descomplica

NOVOS EMPREENDEDORES
ENDEAVOR

Marcelo Salles e Rafael Duton foram uns dos primeiros 
Empreendedores Endeavor aprovados no Brasil, à frente 
da nTime. Mais tarde, a fusão da nTime com a Compera, 
fundada por Fabricio, deu origem à empresa que hoje 
é conhecida como Movile. Esse ano, Fabricio passou a 
fazer parte do portfólio de empreendedores Endeavor, 
reforçando sua vontade de retribuir para o ecossistema.

Fabricio Bloisi

Movile

Eles têm um negócio de impacto, com potencial de se transformarem em exemplos para o país. Conheça a nova 
geração de Empreendedores Endeavor, selecionados esse ano nos Paineis Internacionais de Seleção. 

A Ecoville desenvolve produtos de limpeza 
ecologicamente corretos com alta qualidade e ótimo 
custo benefício. É a única empresa brasileira de produtos 
de limpeza que controla toda a sua cadeia de produção 
em um modelo de venda direta ao consumidor e 
franquias em todo país.

Leandro Castelo e Leonardo Castelo, selecionados no 
78º Painel Internacional de Seleção em Manila

Ecoville

O Olist é a maior comunidade de lojistas profissionais do 
Brasil. Ele permite que pequenos lojistas gerenciem seus 
produtos em diversos marketplaces, além de administrar 
seu inventário e atendimento ao cliente em um só lugar.

Tiago Dalvi, selecionado no 76º Painel Internacional 
de Seleção em Miami

Olist

A Rock Content é uma plataforma que ajuda empresas a 
executarem suas estratégias de marketing de conteúdo e 
gerar mais oportunidades de vendas.

Victor Peçanha, Edmar Ferreira e Diego Gomes,  
selecionados no 78º Painel Internacional de Seleção 
em Manila

Rock Content
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A Nelogica é uma plataforma para trading de alta 
performance com dados em tempo real. Ela combina 
dados de troca de ações, ferramentas de análise e recursos 
de execução de transações em um só lugar.

Fabiano Kerber e Marcos Boschetti, selecionados no 
79º Painel Internacional de Seleção em Louisville

Nelogica

A Quero Educação é um marketplace online que ajuda 
as pessoas a escolherem seu curso ideal, e se matricularem 
com um preço que podem pagar.

Bernardo de Pádua, Renata Rebocho e Lucas Gomes,  
selecionados no 80º Painel Internacional de Seleção 
em Milão

Quero Educação

A Hotmart é uma plataforma especializada em soluções 
para quem cria, vende e distribui produtos digitais.

Mateus Bicalho e João Pedro Resende, selecionados 
no 80º Painel Internacional de Seleção em Milão

Hotmart
O Pipefy permite que os gestores possam criar e executar 
seus próprios fluxos de trabalho personalizados, sem 
precisar do TI. 

Alessio Alionço, selecionado no 82º Painel 
Internacional de Seleção em Buenos Aires

Pipefy

A Accera entrega para as indústrias de bens de consumo 
as respostas para aumentar a produtividade e o volume 
de vendas.

Christiano Faé e Eduardo Kazmierczak, selecionados 
no 82º Painel Internacional de Seleção em Buenos 
Aires

Accera

A Liv Up é uma empresa de alimentação saudável que 
oferece mais de 100 mil refeições e snacks por mês 
através de canais digitais, entregues diretamente em casa. 

Victor Santos e Henrique Catellani, selecionados no 
83º Painel Internacional de Seleção em Atenas

Liv Up
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IMPULSIONAMOS CONEXÕES QUE
ACELERAM O CRESCIMENTO.

COMO NÓS AJUDAMOS
EMPREENDEDORES A CRESCER
E MULTIPLICAR?

CRESCIMENTO DA EMPRESA
Suporte nas principais dores de 
crescimento, incluindo acesso a 
talentos, capital e novos mercados.

CRESCIMENTO DA REDE
Acesso a uma comunidade global de 
empreendedores e mentores de alto 

impacto.

Talentos do time da MaxMilhas

Mentores da nossa rede global

1

2

CRESCIMENTO DA INFLUÊNCIA
Acesso a uma plataforma para que 
o empreendedor possa exercer seu 

potencial multiplicador, mentorando, 
investindo e inspirando a nova geração 

de empreendedores.

CRESCIMENTO DO MINDSET
Contato com uma rede que provoca 
o empreendedor a sonhar mais alto, 
acelerar o crescimento e ampliar seu 
impacto.

Eric Santos, Empreendedor Endeavor 
da Resultados Digitais no Endeavor 
Outliers, esse ano, nos EUA

Alguns Empreendededores Endeavor 
do Brasil presentes no Endeavor
Entrepreneur Retreat de 2017, EUA

3

4
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CONEXÕES TRANSFORMADORAS
A mentoria é o princípio básico do nosso modelo de apoio a empreendedores. O relacionamento com os mentores, 
as provocações, os conselhos e o apoio aceleram o crescimento das empresas para que elas possam transformar o país. 

A dedicação dos nossos mentores fortalece nossa causa e o surgimento de novos exemplos.

Os Mentores Endeavor são grandes empreendedores, executivos, consultores e investidores, com uma trajetória de 
sucesso comprovada, que doam tempo de forma voluntária para apoiar a nossa causa. São responsáveis por compartilhar 
experiências, melhores práticas e insights para empreendedores por meio de mentorias, bancas de avaliação e palestras.

+400
mentores

+2.800
horas doadas

+800
mentorias

Nasser tem um perfil técnico bem mão na massa, com a profundidade que provoca o empreendedor a pensar diferente. 
Nos Encontros Temáticos de Tecnologia, tem trazido provocações, benchmarks e insights fora do comum aos CTOs 
das empresas apoiadas por nós. Além disso, como mentor, compromete-se a abrir portas, ajudar com indicações e 
apadrinhar iniciativas de tecnologia.

Desde o final de 2017, por exemplo, Nasser tem ajudado os empreendedores da Accera a reformular a arquitetura 
de produto, para ganharem mais escala no negócio. As provocações do mentor os ajudaram a transformar a visão de 
projetos em visão de produto, abrindo caminho para um novo modo de operar e enxergar cada solução de supply chain 
oferecida pela Accera. Mais do que apresentar um caminho único ou ensinar como fazer, os verdadeiros mentores são 
aqueles que transformam jeitos de pensar, provocam a sonhar mais alto e criam novas conexões para ajudar de maneiras 
diferentes os empreendedores.

Rodrigo Nasser
Um dos mentores com mais horas doadas esse ano
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Mentor: Rogério Martins, VP de 
Desenvolvimento de Produtos e Inovação 
Whirpool 
Empreendedor Endeavor: Caio Bonatto, 
Tecverde

Em um dos momentos mais desafiadores da sua jornada, 
Rogério decidiu doar seu tempo para ajudar outros 
empreendedores. Foi assim que transformou o mindset 
dos fundadores da TecVerde, e do time, em um projeto 
muito relevante de redução de custos, transformando 
essa operação  em uma frente estratégica de escala da 
empresa. Esse é o jeito empreendedor diante da vida, 
sempre ver o lado cheio do copo.

Uma rede de impacto

“Essas mentorias preenchem 
minha vida. Para mim, nesse 
momento, o mais importante 
é poder retribuir todos os 
aprendizados e privilégios que 
recebi durante toda minha 
vida.”

Rogério Martins

Caio Bonatto, Empreendedor Endeavor da Tecverde

“Quando conheci de perto os 
desafios dos empreendedores, 
falei: não entro nesse jogo se for 
para perder.”

Adriana Muratore

Mentor: Eduardo Baltar, CEO na MERITHU
Empreendedor: Klaus Riffel, da Doc9

Baltar foi padrinho da Doc9, participante do Programa 
Scale-Up Endeavor no Rio Grande do Sul, reunindo-
se várias vezes com seu mentorado para melhorar o 
modelo de gestão, o que trouxe resultados tão bons que 
transformou os dois em case para mentoria coletiva desse 
ano.

Mentores: Osvaldo Moscon, Diretor 
de Canal de vendas e Franchising na 
O Boticário e Jorge Timm, Ex-Diretor 
Regional Sul AMBEV
Empreendedores Endeavor: Leandro e 
Leonardo Castelo

O Jorge e o Osvaldo mentoraram a Ecoville algumas 
vezes nesse ano, são os mentores que ajudam os 
empreendedores na construção do roadmap estratégico. 
Trouxeram reflexões importantes acerca do modelo de 
franquias e canais da empresa, inteligência de mercado, 
construção de marca, planejamento tributário e 
principalmente sobre Gente & Gestão. 

Mentora: Adriana Muratore, Sócia da 
Actavox Consultoria e fundadora da Sprint 
Strategy Advisory
Empreendedor: Rodrigo Fayrdin, da Solli 
Orgânicos

Adriana foi muito além do protocolo como madrinha 
da Solli Orgânicos, participante do Programa Scale-Up 
Endeavor. Ela acompanhava semanalmente, mandava 
notícias pelo WhatsApp, conectava com pessoas do 
mercado. Em seis meses, a maturidade da empresa 
cresceu muito.

Mentor: Darino Tenório, CEO at Fabbrica 
Growth Consulting
Empreendedores: Gianfrancisco Gandra, 
da Dr. Lava Tudo e Rafael Borges, da 
Hidrolight

Até hoje, Darino está próximo dos empreendedores 
que apadrinhou no ano passado, além de ajudar dois 
empreendedores, participantes do Programa Scale-
Up Endeavor desse ano. Só em outubro, ele fez três 
mentorias coletivas em cidades diferentes. 

Mentor: Bruno Andrade, Consultor na Lee 
Hecht Harrison
Empreendedores: Daniel Wolff, do Mestre 
Cervejeiro, Renato Menezes Filgueiras, 
da Viva Eventos e Alison Vilas Boas, da 
Cashauto

Bruno Andrade foi um dos padrinhos mais engajados de 
Minas Gerais. Além das mentorias individuais, conectou 
os empreendedores, participantes do Programa Scale-Up 
Endeavor com pelo menos 5 pessoas relevantes para o 
negócio, visitou a sede das empresas e fez uma mentoria 
coletiva.
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ENDEAVOR CATALYST: O NOSSO VEÍCULO DE
CO-INVESTIMENTO DESENHADO PARA APOIAR OS 
EMPREENDEDORES ENDEAVOR NAS SUAS RODADAS DE 
ACESSO A CAPITAL

O Endeavor Catalyst busca nossa autossustentabilidade financeira por meio de um modelo único de investimento nos 
empreendedores apoiados globalmente. Nós fazemos isso investindo em Empreendedores Endeavor com capital para 
acelerarem o crescimento, gerando mais empregos, receitas e alimentando o crescimento econômico nos países que mais 
necessitam. Os rendimentos do fundo de co-investimento geram retorno aos investidores, ao mesmo tempo em que 
sustentam o futuro da organização, já que parte do retorno é direcionado para a operação dos escritórios.

+55%
do portfólio investido encontra-se na 
América Latina

+US$ 115 milhões
em capital investido em 
Empreendedores Endeavor

17
investimentos já foram 
feitos no Brasil

+75
investimentos 
já realizados no 
mundo

21
países receberam 
investimentos do 
fundo

Ambar
Bebê  Store
ContaAzul
Contabilizei
Creditas 
Descomplica
dr.consulta
Ebanx
Gesto 

GuiaBolso
Méliuz
Minha Vida
Neoway
Olist
Quero Educação
Resultados Digitais
ToLife

EMPRESAS BRASILEIRAS INVESTIDAS 
PELO ENDEAVOR CATALYST

EMPREENDEDORES ENDEAVOR QUE ATUAM COMO INVESTIDORES

Como forma de multiplicar o seu impacto, todo Empreendedor Endeavor pode ser também um investidor do Endeavor 
Catalyst. Assim, ele acelera o crescimento de outros negócios, com o apoio de um fundo já estruturado e preparado para 
receber o seu capital, e se torna ainda mais atuante na transformação do ecossistema empreendedor.

EMPREENDEDORES ENDEAVOR QUE ATUAM COMO INVESTIDORES NO 
ENDEAVOR CATALYST:

Daniel Wjuniski - Minha Vida
Eduardo Ourivio - Grupo Trigo

Fabricio Bloisi - Movile
Fernando Ortenblad - Minha Vida

Florian Hagenbuch - Printi
Jaime de Paula - Neoway
João Mendes - Proteus

Luis Chicani - BenCorp
Luis Noronha - Agilis

Luis Vabo Junior - Sieve
Marcelo Romcy - Proteus

Mario Chady - Grupo Trigo
Mate Pencz - Printi

Rafael Duton - Movile

NOSSO AGRADECIMENTO ESPECIAL AOS EMBAIXADORES E MENTORES 
ENDEAVOR INVESTIDORES DO CATALYST:

David Feffer - Suzano
Marcelo Lacerda - Portal Terra
Rogério Chor - TGB Imoveis

Romero Rodrigues - Repoint e.ventures
Selmo Nissenbaum - Orama

Verônica Serra - Pacific Investments
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IMPACTO DOS EMPREENDEDORES ENDEAVOR

PERFORMANCE DAS EMPRESAS APOIADAS

+500

+R$5 bi

+33 mil 
horas doadas em mentorias por Empreendedores Endeavor em 2017-18.

é o faturamento estimado das 52 empresas ativas do nosso portfólio. 
Em 2012 esse número era de R$ 1 bilhão

empregos* gerados por empresas apoiadas ativamente pela Endeavor

*Fonte: Endeavor Benchmarks 2017
Tiago Dalvi, Empreendedor Endeavor com o time do Olist
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NÚMERO MÍNIMO DE EMPRESAS NECESSÁRIAS PARA SOMAR 
R$ 1 BILHÃO DE FATURAMENTO
(faturamento estimado em 2018) 
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Beleza na Web, Brisanet, dr.consulta, Ebanx e Grupo Trigo devem encerrar 2018 como o grupo das maiores empresas 
que apoiamos. Juntas devem faturar pouco mais de R$ 1,5 bilhão de reais, ou 25% do total do nosso portfólio.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DAS EMPRESAS
EM ATENDIMENTO ATIVO 2012-e2018
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DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR SETOR DE ATUAÇÃO
(Empresas com atendimento ativo da Endeavor)

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

ContaAzul, Contabilizei, Movile, 
Olist, Pipefy, Printi, Resultados 
Digitais, Rockcontent

Creditas, Descomplica, Ebanx, 
GuiaBolso, Hotmart, Ingresse, 
Méliuz, Nelogica

FortBrasil, Pitzi
Dermage, Ecoville, Grupo Trigo, 
LivUp

Doce d’ocê

Confiance Medical,
Hi Technologies, Magnamed, 
Welle Laser

AMBAR, Tecverde

Brisanet, Sirtec

Sempre Sementes

Pollux

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

MaxMilhas, Quero Educação
Beleza na Web, Lojaskd

Gocase
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MILHÕES DE VEZES OBRIGADA

Nós somos uma plataforma para que os Empreendedores Endeavor possam CRESCER & MULTIPLICAR seu impacto.

Falamos muito do poder de multiplicação dos Empreendedores Endeavor, e uma das várias formas de retribuir ao 
ecossistema é o compromisso coletivo que assumiram em doar uma pequena parte do seu sucesso - em momentos 
de liquidez - para ajudar com a sustentabilidade futura da organização.

Com essas contribuições, investimos em projetos de transformação do ecossistema empreendedor, de forma neutra e 
independente, e chegamos cada dia mais perto do sonho de sermos uma organização financiada inteiramente de, por e 
para empreendedores.

EVOLUÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (em milhões)

Eduardo Ourivio, 
Florian Hagenbuch 
e Mario Chady: os 
empreendedores que 
mais contribuíram com o 
Endowment em 2018

Ano

R$ 18,199

+ 1 MI
Wilson Poit - Poit Energia

+ 500k
Eduardo Ourivio - Grupo Trigo
Florian Hagenbuch - Printi
João Mendes - Proteus
Marcelo Romcy - Proteus
Mário Chady - Grupo Trigo

+ 100k
Alphonse Voigt - Ebanx
Daniel Wjuniski - Minha Vida
Fernando Ortenblad - Minha Vida
Filadelfio Venco - Diagnóstika
Gustavo Travassos - Maxtrack
Heloísa Assis - Beleza Natural
Jair da Silva Conde - Beleza Natural
Max Oliveira - Maxmilhas
Pedro Chiamulera - Clearsale
Roberto El Ibrahim - Diagnóstika

+ 50k
André Rezende - Prática
Antonio Carlos Soares - Aorta
Benjamin Gleason - Guiabolso
Bernardo Lustosa - Clearsale
Carlos Henrique Alves Silva - Grupo Oilcheck
João Guilherme Del Valle - Ebanx
Luis Gustavo Carvalho Milani - Grupo Oilcheck
Luiz Eduardo Rezende - Prática
Patrick Lisbona - Aorta
Ricardo Ferreira Nantes
Thiago Alvarez - Guiabolso
Wagner Alexis Ruiz - Ebanx

Até 50k
André Siqueira - Resultados Digitais
Bruno Cavaler Ghisi - Resultados Digitais
Cristiano Brega -  Confiance Medical 
Eric Santos - Resultados Digitais
Felipe Salvini - Sieve
Guilherme Azevedo - dr.consulta
Guilherme Lopes - Resultados Digitais
Gustavo Ziller - Aorta
João Zaratine - Contaazul 
Leila Velez - Beleza Natural
Luis Augusto Chacon - SuperBAC
Luis Vabo Junior - Sieve
Roberto Lifschitz - Minha Vida
Rogério Assis - Beleza Natural
Renato Saraiva - CERS
Thomaz Srougi - dr.consulta

Cada doação que recebemos fortalece a nossa causa. Cada reconhecimento feito por um 
Empreendedor Endeavor reforça o impacto que tivemos na sua jornada. Cada parcela do sucesso de 
um negócio contribui para impactarmos também o sucesso de muitos outros negócios. Em 2018, 
o total de doações feitas por Empreendedores Endeavor ao nosso fundo de Endowment foi 4 
vezes maior que em 2017!

A todos os empreendedores que doaram para o nosso fundo de Endowment, muito obrigada.
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PROGRAMA SCALE-UP ENDEAVOR 
ACELERANDO EMPRESAS POR MEIO DE 
CONEXÕES TRANSFORMADORAS
Quando os empreendedores da Delfos fizeram a primeira 
mentoria com Bento Koike, uma coisa ficou clara: a 
partir daquele momento, a curva de alto crescimento 
deles seria acelerada. Ao longo do primeiro programa 
que participaram, o Scale-Up Endeavor 2017, foram 
mais de 10 conversas com o mentor sobre modelo de 
negócios, canais de vendas, expansão do portfólio 
de produtos, mudança de posicionamento, além de 
dezenas de conexões facilitadas com pessoas relevantes 
no mercado. 

Guilherme Studart, empreendedor da Delfos conta que 
até hoje, quando vem para São Paulo, faz questão de 
marcar um café com o mentor.

O resultado dessa aceleração é que, em dois anos, 
a Delfos multiplicou cinco vezes de tamanho com 
projeção de dobrar o número de funcionários em 2019. 

Depois desse programa, os empreendedores participaram 
também do CPFL Inova, que abriu caminho para uma 
parceria de inovação para 2019, e do Scale-Up Endeavor 
Ceará 2018.

A história da Delfos é um dos mais de 300 exemplos de 
empresas aceleradas em 2018 pelos programas Scale-Up 
Endeavor.

Troca de experiências no encerramento do Programa 
Scale-Up Santa Catarina de 2017

“Meia hora de conversa com ele e nós 
encurtamos um caminho de 3 meses em 
que poderíamos pegar o caminho errado.”

COMO FUNCIONA O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO?

O Scale-Up Endeavor é uma plataforma de aceleração de scale-ups através de conexões que transformam empreendedores 
e negócios, impulsionando o crescimento e o potencial multiplicador desses empreendedores no ecossistema.

Durante alguns meses, os empreendedores com maior potencial de crescimento do país são acelerados por meio de uma 
metodologia exclusiva que envolve:

1. Diagnóstico das dores de crescimento e apadrinhamento de um mentor Endeavor
2. Acompanhamento de mentor padrinho ao longo de todo o programa
3. Encontros temáticos com mentores especialistas
4. Encontros mensais entre empreendedores com desafios semelhantes
5. Convites exclusivos para eventos locais e nacionais da nossa rede 

O modelo de aceleração já existe há alguns anos e começou com uma provocação simples. Depois de 15 anos de 
trabalho no Brasil, nós nos perguntamos: como conseguimos escalar o trabalho de apoio a empreendedores, impactando 
e alcançando centenas de scale-ups todo ano? Assim nasceu o modelo de programas de aceleração com até 7 meses de 
duração, focados em conexões significativas e que forma, ao final de cada turma, um exército de apoio à nossa causa. 
Cada empreendedor acelerado aplica esses aprendizados em seu próprio setor, vivendo uma curva de crescimento única 
e multiplicando sua atuação no ecossistema em que atuam. Em três anos de trabalho, já forma mais de 600 scale-ups 
aceleradas, com recorde em 2018.

NOSSO IMPACTO EM 2018

7
programas regionais

18
programas de aceleração

+500
empreendedores apoiados

+230
empresas aceleradas
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PROGRAMAS DE CORPORATE
VENTURE PARA SCALE-UPS
A biologia nos explica. Quando um novo organismo é inserido em um ecossistema, todas as relações ao seu redor 
podem mudar. Assim aconteceu também com o ecossistema empreendedor no Brasil nos últimos anos, com a chegada 
de um player que, até então, vivia distante do movimento empreendedor: as grandes corporações.

O movimento de Corporate Venture nasce do esforço das grandes empresas em criar novas iniciativas empreendedoras. 

Nesse caminho, surge uma relação bastante rica entre scale-ups e grandes empresas, que se desdobra em:

• Parcerias Estratégicas
• Eventos
• Centros de inovação
• Aceleração ou incubação
• Venture Capital 

O mutualismo dá lugar ao que antes era competição; as relações de troca e aprendizado aceleram a disseminação de uma 
mentalidade mais empreendedora e, o mais importante, o ecossistema de inovação amadurece mais rápido, gerando 
soluções, produtos, serviços e parcerias que aumentam a competitividade do nosso país.

Enxergando esse movimento do ecossistema, começamos a desenvolver programas de Corporate Venture que nascem 
com o objetivo de:

Promover de forma 
neutra a geração de 

novos negócios

 Dar clareza ao papel 
de cada ator do 

ecossistema

Ampliar as 
oportunidades de 
inovação aberta

Acelerar o 
desenvolvimento do 

empreendedorismo no país

Acreditamos em um ambiente de negócios saudável, em que empreendedores e grandes empresas tenham uma troca 
positiva que pode acontecer de diversas maneiras.

Nos nossos programas de Corporate Venture, os empreendedores contam com o suporte de um executivo que apresenta 
os caminhos dentro da organização para a geração de negócios, relacionamento, suporte à inovação, contratação do 
serviço ou investimento.

As entregas realizadas em 2018 são o primeiro passo dado na direção de educar e gerar oportunidades para o 
relacionamento entre scale-ups e grandes empresas.

EY-Parthenon, a Endeavor e a Cátedra Insper-Endeavor 
conversaram com empresas, aceleradoras, investidores e 
empreendedores para entender o que leva ao sucesso e ao 
fracasso do corporate venture. Esse levantamento chegou à 
constatação de que a inovação é uma necessidade estratégica 
para a manutenção da vantagem competitiva no longo prazo. 
Os resultados foram apresentados nesse paper.

Pesquisa Corporate Venture no Brasil
O cenário das parcerias entre empresas estabelecidas e empreendedores no Brasil

bit.ly/pesquisa_cv

Turma do programa Brmalls Partners no evento de encerramento

http://bit.ly/pesquisa_cv
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NA PRÁTICA, COMO FAZEMOS PROGRAMAS DE 
CORPORATE VENTURE

PROGRAMAS REALIZADOS COM 
PARCEIROS EM 2018 

Programas Endeavor:
Apoio de 15 a 20 scale-ups em setores estratégicos para 
a composição do portfólio de impacto da Endeavor 
como Agronegócio, Indústria e Alimentos & Bebidas. 
Nele, o parceiro mergulha nas principais tendências do 
setor e se conecta com as scale-ups que estão liderando a 
transformação daquela indústria.

Programas de parceiros:
A partir do diagnóstico dos objetivos estratégicos e 
das principais dores e desafios do parceiro, buscamos 
scale-ups que propõem soluções na forma de produtos 
e serviços inovadores. Nesse programa, o parceiro 
também participa da seleção das empresas e pode engajar 
executivos como conectores dos negócios acelerados à 
sua plataforma.

Scale-Up Endeavor Agrotech
Scale-Up Endeavor Alimentos & Bebidas

Scale-Up Endeavor Indústria
Scale-Up Endeavor Transforma

Algar Ventures Open
BRMalls Partners

CPFL Inova
Empreenda Santander
Eurofarma Synapsis
Garagem Duratex
Radar Santander

PARCEIROS DOS PROGRAMAS DE ACELERAÇÃO EM 2018
De Scale-Up a Empreendedor Endeavor: a história do Pipefy 

Empreendedor serial, Alessio Alionço é o melhor 
exemplo de quem sonha grande. Aos 21 anos, fundou 
a Acessozero, um marketplace de serviços que chegou 
a 1 milhão de usuários e o levou até a última fase 
do processo seletivo para tornar-se Empreendedor 
Endeavor. Infelizmente, na época, ele não foi aprovado. 
Dessa experiência, Alessio colheu os aprendizados que 
o levaram a criar um negócio global desde o dia 1: o 
Pipefy. 

Em 2017, o empreendedor participou do programa 
partner Radar Santander contando com a ajuda de 
mentores e conectores para acelerar seu crescimento. De 
lá para cá, Alessio conquistou mais de 40 mil clientes 
no mundo inteiro, em 150 países, multiplicando 
também seu papel no ecossistema empreendedor. Pelo 
seu potencial de se transformar em referência local e 
exemplo para outras gerações, Alessio foi aprovado como 
Empreendedor Endeavor em 2018.



PROVOCAMOS
MUDANÇAS NO
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
PARA PAVIMENTAR O
CAMINHO DO ALTO
CRESCIMENTO

Escritório do Olist
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Caio Bonatto tinha tudo para comemorar: conseguiu 
um financiamento para acelerar a inovação da Tecverde. 
Mas, por uma pendência de R$200,00 que não poderia 
ser quitada porque o site estava fora do ar, ele quase 
perdeu o financiamento.

Já Alexandre Serodio conta que as 253 pessoas que 
trabalham no Beleza na Web gastam de 30% a 50% do 
seu tempo só pensando em questões tributárias. Todo 
mundo, da tecnologia ao financeiro.

Os empreendedores tentam correr em alta velocidade 
em uma estrada esburacada e cheia de pedágios. Está na 
hora de mudar!

Queremos tornar as regras do jogo mais transparentes 
e os processos públicos mais eficientes em benefício 
de todos os empreendedores.

As conquistas de 2018 são uma amostra do 
que somos capazes quando nos mobilizamos 
em torno de objetivos comuns.

MOBILIZAÇÃO
DE ATORES

 
do poder público, do setor civil e da

sociedade civil garantem avanços nas
políticas públicas propostas

DESAFIOS
DAS SCALE-UPS 

se transformam em propostas de políticas 
públicas para tornar as regras do jogo

mais transparentes e os processos públicos 
mais eficientes

TRANSFORMAÇÃO
DO AMBIENTE DE 

NEGÓCIOS
 

pavimenta o caminho para o crescimento
das empresas

SOMOS A VOZ DOS
EMPREENDEDORES DE ALTO IMPACTO Organizado pelo Banco Mundial, o relatório Doing 

Business avalia a qualidade do ambiente de negócios de 
190 países. Entre 2017 e 2018, o Brasil avançou da 125ª 
posição para a 109ª. 

Uma das principais razões dessa melhora foi a redução 
significativa do tempo de abertura de empresas na cidade 
de São Paulo. Antes, esse processo levava mais de 100 
dias; agora, não chega a 20 dias na capital paulista. Esse 
avanço não teria sido possível sem o Empreenda Fácil, 
iniciativa da prefeitura que simplificou o processo de 

abertura de empresas na cidade, e que contou com o 
nosso apoio. 

Em 2016, Por meio da campanha +Empreendedores 
+Empregos, engajamos o prefeito e diversos gestores 
públicos em prol da melhoria do ambiente de negócios 
na cidade de São Paulo; em 2017, em parceria com a 
Integration Consulting, participamos da formulação 
e da implementação das etapas iniciais do Empreenda 
Fácil.

Os projetos Simplificar (Porto Alegre) e Empreenda 
Fácil (São Paulo), que contaram com o nosso apoio 
e da Integration Consulting e ajudaram a simplificar 
os processos de abertura de empresas nessas cidades, 
evidenciaram boas práticas e aprendizados que podem 
ser replicados em outros municípios. Para que isso seja 
possível, sistematizamos nossos conhecimentos em um 

estudo de casos e, em parceria com o Movimento Brasil 
Competitivo (MBC), preparamos um toolkit com o 
passo a passo para que gestores públicos de diferentes 
municípios possam colocar iniciativas semelhantes 
em prática. Com esses materias, queremos escalar as 
melhorias que ajudamos a construir em Porto Alegre 
e São Paulo.

Melhora do Brasil no ranking Doing Business

Cases e toolkit para acelerar a mudança
Traduzir o aprendizado de uma cidade para o país inteiro

125ª
109ª

Em 2016-2017, era essa a posição que o Brasil ocupava

Entre 2017 e 2018, o Brasil avançou 14 posições no ranking
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Dando continuidade a nosso trabalho de anos anteriores com os projetos Simplificar e Empreenda Fácil e com a 
campanha Burocracia Para Tudo, de 2017, enriquecemos nossa análise sobre problemas e soluções em abertura, 
regularização e fechamento de empresas, e fomos além: em parceria com a consultoria BCG, consultamos diferentes 
empreendedores de alto crescimento, e descobrimos que, para quem está crescendo muito e muito rápido, acesso 
a capital, tributação e propriedade intelectual são áreas especialmente desafiadoras. Reunimos nossos diagnósticos e 
propostas nestas quatro frentes em uma Agenda para o Alto Crescimento. 

Apresentamos o documento para nossa rede e às equipes dos principais candidatos à Presidência, e, por meio da 
campanha Descongestione, levamos o debate também para a opinião pública. O objetivo é pavimentar o caminho para 
políticas públicas que permitam que os empreendedores enfrentem menos barreiras para o crescimento de empresas, 
permitindo que o empreendedorismo cumpra o seu papel: ser a principal alavanca para o crescimento e desenvolvimento 
de qualquer nação.

Agenda para o Alto Crescimento 
Simplificar a burocracia é o caminho para o país crescer

1. Abertura, regularização e fechamento de empresas*
Simplificar  esses  procedimentos facilita  a  expansão  de  
negócios que  já  estão  crescendo  e  viabiliza um ambiente 
em que o fail fast é possível, essencial ao surgimento  de  
novos  empreendedores  de  alto  impacto

2. Simplificação tributária;
Os  empreendedores  brasileiros gastam,  em  média,  
1.958  horas por  ano  para estar em dia com as suas 
obrigações fiscais,  garantindo  o  pagamento  correto  
de  todos  os impostos. Tanta dificuldade faz com que 
86% das empresas no Brasil tenham alguma pendência 
tributária. Existem caminhos para mudarmos esta 
realidade. A criação de um imposto único sobre bens e 
serviços que englobe diferentes tributos (ICMS, ISS, IPI, 
PIS e COFINS), a desoneração completa de exportações 
e investimentos, a simplificação das cobranças tributárias, 
e a consolidação anual da legislação tributária, nos 
termos do Art. 212 do Código Tributário Nacional, são 
algumas de nossas principais apostas.

3. Acesso a capital;
O  problema  não  é  a  falta  de recursos  para  investimento, 
mas  sim  a  dificuldade  de  o empreendedor  obter  a  
concessão  de  empréstimos, principalmente em bancos  
públicos  e  agências  de fomento. Para mudar esta 
realidade, precisamos aprimorar a política operacional 
destas instituições, tornando-a mais transparente e 
adequada à realidade dos negócios inovadores. Para 
melhorar ainda mais as condições de acesso a crédito no 
Brasil, precisamos endereçar problemas estruturais de 
nosso mercado de crédito. Garantir a execução da agenda 
de reformas do Banco Central (“BC+”), que inclui o 
aperfeiçoamento do cadastro positivo, por exemplo, é 
estratégico para este fim. 

4. Inovação e propriedade intelectual
Inovação  é  fundamental  para  o  alto  crescimento 
sustentado de qualquer nação. O  empreendedor  
brasileiro espera,  em  média,  10  anos  para obter  a  sua  
concessão  de patente. A redução deste tempo tão longo 
depende, entre outras medidas, do estabelecimento 
de acordos de cooperação técnica com importantes 
escritórios internacionais para acelerar a análise e a 
revalidação de patentes concedidas no exterior. A 
adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, que centraliza 
procedimentos de proteção de marcas em outros países, 
é igualmente fundamental.

+460
empreendedores, embaixadores e mentores da nossa rede endossaram a Agenda

+1.500
colaboraram com a campanha Descongestione

+80
menções na mídia

*dando continuidade ao trabalho já realizado nos outros anos;
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Produzimos estudos sobre simplificação tributária e acesso a capital para elevar o debate sobre os dois temas, trazendo 
contexto, raio-X da situação atual, dados do Brasil e do mundo e uma visão clara de como cada problema afeta o 
crescimento dos empreendedores. Para gerar conhecimento nestas áreas, entrevistamos mais de 30 empreendedores, 
CFOs, agentes públicos e pessoas-chave de nossa rede. A expectativa é continuar esse trabalho, lançando ao público as 
descobertas que fizemos.

Nossa Cátedra investigou aspectos importantes da relação das Scale-Ups com o ambiente de negócios brasileiro. Além 
da pesquisa “Corporate Venture no Brasil: o cenário das parcerias entre empresas estabelecidas e empreendedores 
no Brasil”, ela publicou, em parceria com a Neoway - Business Solution, o paper “Panorama das empresas de alto 
crescimento persistente”, que apresenta evidências de uma relação positiva entre o dinamismo da distribuição das taxas 
de crescimento das firmas e o crescimento da produtividade da economia.

A mobilização só é possível em rede. Por isso, queremos reconhecer e agradecer quem nos 
ajudou a colocar de pé esses projetos.

• Nossa rede, pelo apoio e engajamento em torno da Agenda para o Alto Crescimento
• Consultoria Integration, SEBRAE e funcionários dos governos estaduais e municipais de São Paulo, Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, Fortaleza e Vitória, das Juntas Comerciais de São Paulo e de Minas Gerais; e dos Corpos de 
Bombeiros de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, pelas entrevistas concedidas.

• Pessoas-chaves neste trabalho foram Antônio Guidoni, Fernando Silveira, José Rogério Luiz, Márcio Nunes,  e 
Sérgio Bronstein, e contadores Wilson Danta, da Ankor Contabilidade, e Fabiana Alves, da Ds2 Consultoria 
Contábil, além de toda equipe da Contabilizei, por nos ajudarem a entender questões específicas sobre acesso a 
capital e simplificação tributária.

• Empreendedores Endeavor, Scale-Ups e CFOs que participaram de nossas entrevistas
• Neoway, pelo apoio à realização da pesquisa “Panorama das empresas de alto crescimento persistente no Brasil”
• EY pela parceria na realização da pesquisa  “Corporate Venture no Brasil: o cenário das parcerias entre empresas 

estabelecidas e empreendedores no Brasil” 
• Aos mantenedores da Cátedra Endeavor no Insper: Tiago Lafer, Raphael Klein, Luiza Nascimento e Carlos 

Jereissati Filho

Pesquisas qualitativas sobre nossas bandeiras de trabalho
Aprofundar nosso entendimento para ampliar nossa atuação

Cátedra Endeavor no Insper

Participantes do Scale-Up Summit 
apoiando a campanha Descongestione



AMPLIANDO
NOSSO IMPACTO

Público no Day1

Repare bem. Nada do que fazemos é fácil de ser visto 
a olho nu. As últimas páginas falaram de conexões, 
impacto, mudanças, mentorias e efeito multiplicador. 
Mas, como enxergamos tudo isso acontecendo diante de 
nossos olhos?

As histórias são a maneira que encontramos de dar 
vida, nome e identidade ao impacto que geramos.

A trajetória de crescimento de um empreendedor vira 
painel do Scale-Up Summit, história no Day1 e vídeo 
para o nosso site. A parceria de Corporate Venture 
é matéria de capa da revista, ganha destaque na TV e 
gera um toolkit de boas práticas. Os aprendizados do 
empreendedor são benchmark, artigo ou ebook que 
impactam mais pessoas do que somos capazes de contar. 
Assim, os eventos, nosso site e nosso relacionamento 
com a imprensa criam novos espaços que materializam 
nosso trabalho. 
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Já reparou quanto conhecimento é gerado em uma 
mentoria, um evento ou mesmo nas vivências do dia a 
dia da sua empresa?

No nosso site, os empreendedores exercem seu potencial 
multiplicador, transformando o conhecimento que 
já adquiriram em conteúdos práticos e histórias 
inspiradoras por meio de artigos, vídeos, ebooks, cursos, 
ferramentas e podcasts, de forma gratuita e democrática. 

Em 2018, lançamos uma nova versão do site, 
apresentando de forma mais clara nossos pilares de 
atuação, quem somos e o que fazemos, além de ser 
inteiramente focado nos desafios dos empreendedores 
de alto crescimento e das scale-ups com uma nova seção 
dedicada aos avanços em Políticas Públicas, além de um 
filtro para os conteúdos publicados.

Nosso Site

+5 MM
de visitantes no site

+53 mil
novos empreendedores

cadastrados

+3.200
conteúdos gratuitos para scale-ups

+120
artigos, vídeos e 

ferramentas lançados 
em 2018

2714
menções na mídia em 2018*

235,6MM
de impressões na mídia

A essência do nosso trabalho está na força do exemplo, por isso desenvolvemos um relacionamento próximo com os 
principais veículos do Brasil para disseminarmos as histórias dos empreendedores que apoiamos, alertar para as distorções 
burocráticas que impedem os empreendedores de crescer e influenciar a criação de uma cultura empreendedora que 
valorize o empreendedor de alto impacto e as scale-ups.

Imprensa: o megafone da nossa causa

* Projeção até o fim do ano
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Mentorias coletivas com trocas significativas, eventos com milhares de pessoas que parecem um encontro da rede, 
conversas, trocas, gerações de novos negócios. No palco e na plateia, os eventos são os espaço em que as conexões 
acontecem. Com eles compartilhamos histórias, tratamos de desafios de crescimento, unimos diferentes agentes 
e abrimos as portas da nossa casa para receber aqueles que contribuem todos os dias para criar um ecossistema de 
empreendedores de impacto no Brasil.

Eventos: onde a comunidade se encontra

Day1
+1.400 pessoas no evento 

presencial, e +29 mil 
assistindo online Scale-Up

Summit
+1.000 pessoas no evento presencial e

+ 12 mil assistindo online

Paulo Veras e Camilla Junqueira no Day1

Nas fotos, em cima: Tiago Dalvi e Alphonse Voigt no palco do Day1; e 
embaixo, Empreendedores no palco e na plateia do maior evento para scale-
ups do país, o Scale-Up Summit.



TRANSFORMAÇÃO
NÃO SE FAZ SOZINHO

Time Endeavor no Scale-Up Summit deste ano
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TIME ENDEAVOR
Nós sonhamos grande e temos grandes ambições de impacto. Mas só conseguimos fazer essas pequenas revoluções 
porque temos um time de alto nível, com garra, brilho nos olhos, que topa se reinventar sempre e subir a barra a cada 
dia pela vontade de fazer parte da construção de um Brasil cada vez melhor.

No novo ciclo, nos organizamos em 5 grandes áreas de atuação para buscar nossos grandes objetivos e concretizar nossa 
visão.

Somos  a  maior  operação  entre  os mais de 30  países  da  Endeavor  no  mundo, formada por mais de 80 pessoas no 
time em nossos 8 escritórios - SP,  RJ,  RS,  SC,  PR,  MG,  CE  e  PE.

Camilla Junqueira
Diretora-Geral

Igor Piquet
Apoio a Empreendedores

Mariana Tozzini
Comunicação

Rodrigo Brandão
Políticas Públicas

Ilana Nasser
Relações Institucionais

Isis Paleo
Operações

CONSELHO
Formado por algumas das maiores referências da nossa rede, nosso Conselho é fonte de experiência e inspiração para 
tomarmos melhores decisões que nos levem mais perto do impacto que queremos gerar.

Membros fundadores

Membros do conselho

Fábio Barbosa
Presidente do Conselho

Eric Santos
Resultados Digitais & 

Empreendedor Endeavor

Guilherme Weege
Malwee

Maria Silvia Bastos Marques
Goldman Sachs

Nelson Sirotsky  
GrupoRBS / Maromar

Paulo Cezar Aragão
Barbosa, Müssnich & Aragão 
Advogados

Pedro Passos
Natura

Rodrigo Galindo
Kroton

Sonia Hess
Warburg Pincus

Carlos Alberto Sicupira
3G Capital 

Jorge Paulo Lemann
3G Capital
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EMBAIXADORES
O grupo de Embaixadores Endeavor é formado por empreendedores e grandes executivos brasileiros considerados 
referência nas mais diversas indústrias. Eles nos apoiam ao doar seu tempo, compartilhar suas experiências para mentorar 
empreendedores e participar de Conselhos dos Empreendedores Endeavor, além de contribuir com uma doação anual 
para ajudar na sustentabilidade financeira da organização.

Alexandre Fiss
Frigelar

Alfredo Villela
Hindiana - Itaú

Aline Ferreira
Aço Cearense

André Street
Arpex Capital

Antonio Pipponzi
Raia Drogasil

Ari de Sá
Sistema Ari de Sá

Artur Grynbaum
Grupo Boticário

Claudio Haddad
Insper

Clecio Guaranys
M4U

Diniz Ferreira Baptista
Banco Modal

Edgard Corona
SmartFit - Bio Ritmo

Eduardo Brenner
Ex Credit Suisse Hedging-Griff

Fernando Marques
HIG Capital

Gabriela Baumgart
Grupo Baumgart

Gilberto Zancopé
Agres

Guilherme Affonso Ferreira
Teorema

Haakon Lorentzen
Lorentzen Investimentos

Henrique Salvador
Mater Dei

Henry Visconde
Eurobike

Hermes Gazzola
Puras

Jean-Marc Etlin
CVC Capital

José Galló
Lojas Renner

José Renato Hopf
4all - GetNet

Leo Figueiredo
Duo Partners

Luis Stuhlberger
Verde Asset Management

Luiz Donaduzzi
Prati-Donaduzzi

Luiza Helena Trajano 
Magazine Luiza

Marcel Telles
3G Capital

Marcelo Alecrim
AleSat

Marcelo Lacerda
Magnopus

Márcio Appel
Adam Capital

Marco Stefanini
Stefanini TI

Marcos Lederman
Jointvest

Michel Zavagna Gralha
Zavagna Gralha Advogados

Miguel Krigsner
Grupo Boticário

Paulo Galvão
Grupo Klabin

Paulo Sales
Baterias Moura

Pedro Lima
Grupo 3Corações

Ricardo Vontobel
Vonpar

Rogério Chor
TGB Imóveis

Romeu Zema
Zema

Rubens Menin
MRV

Salim Mattar
Localiza

Salo Seibel
Duratex

Selmo Nissenbaum
Órama

Topázio Neto
Flex Contact Center
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Em outubro, alguns dos nossos embaixadores participaram de uma Missão para Israel com o objetivo de conhecer o 
ecossistema empreendedor local. Foram 6 dias de muito aprendizado e imersão cultural na nação considerada uma das 
mais inovadoras e empreendedoras do mundo. Depois da experiência, o grupo saiu provocado a repensar seu papel no 
Brasil e também a sair de sua zona de conforto, sempre pensando em como fazer mais com menos. 

Artur Grynbaum
Grupo Boticário

Beto Sirotsky
Grupo RBS

Frederico Trajano
Magazine Luiza

Gabriela Baumgart
Grupo Baumgart

Gilberto Zancopé
Wap

Guilherme Weege
Malwee

Isabel Humberg
Fundadora OQVestir

José Renato Hopf
4all - GetNet

João Zaratine
ContaAzul

Luiz Eduardo Rezende
Prática

Marcos Lederman
Joinvest

Paulo Galvão
Conselheiro Klabin e RaiaDrogasil

Topázio Neto
Flex Contact Center

Roberto Bielawski
Ráscal

Roberto Marinho Neto
Grupo Globo

Missão Israel
Visita dos embaixadores ao ecossistema referência em inovação no mundo

Grupo Missão Israel 2018

Está no discurso, nas palestras, nos eventos e no jeito como ela enxerga o empreendedorismo no Brasil. Sonia Hess é a
personificação da causa que acreditamos. Uma mentora que doa seu tempo, empresta sua experiência e compartilha seus
aprendizados para acelerar o crescimento de outros empreendedores brasileiros. Hoje, dedica-se às causas que acredita,
doando tempo, recursos e conhecimento para nos ajudar a chegar mais longe. 

Suas vivências liderando a Dudalina hoje são uma grande referência para centenas de mulheres empreendedoras, por 
meio dos projetos que ela apoia, aconselha e orienta. Apesar do legado já construído na frente de uma das maiores 
empresas do país, para ela, ainda existe muito trabalho pela frente. Construir um ecossistema empreendedor diverso, 
dinâmico e mais feminino é uma das causas pelas quais Sonia dedica sua vida, sua energia e tudo que já aprendeu. Como 
embaixadora e conselheira da Endeavor, Sonia Hess nos ajuda, a partir do seu exemplo, a potencializar nossa causa.

Sonia Hess
A embaixadora que está fazendo a diferença no ecossistema
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EMPREENDEDORES ENDEAVOR
COM APOIO ATIVO

Tiago Moura Mendonça
ABC da Construção

Cristhiano Stefani Faé
Eduardo Kazmierczak
Accera

Diego Torres Martins
Paulo Alencastro
Acesso Digital

Bruno Balbinot
Ambar

Marcus Hadade
Arizona

Eduardo Ferreira Lima
Silvio Aragão
Avantia

Alexandre Serodio
Beleza na Web

Leila Velez
Rogério Assis
Beleza Natural

Roberto Nogueira
Brisanet

Altino Cristofoletti Junior
Expedito Arena
Casa do Construtor

Bernardo Lustosa
Pedro Paulo Chiamulera
Clearsale

Bruno Braga
Cristiano Brega
Fernando Magero
Guarany Guimarães
Confiance Medical

Vinicius Roveda Gonçalves
ContaAzul

Fábio Bacarin
Vitor Torres
Contabilizei

Sergio Furio
Creditas

Ilana Braun
Lisabeth Braun
Walter Braun
Dermage

Marco Fisbhen
Descomplica

Fernando Wosniak Steler
Direct One

Carlos Bazanella
Noeli Bazanella
Doce D’ocê

Thomaz Srougi
dr.consulta

Alphonse Voigt
João Del Valle
Wagner Ruiz
EBANX

Leonardo Castelo
Leandro Castelo
Ecoville

Juliana Freitas
José Neto
FortBrasil

Fabiana Salles
Gesto

Guilherme Nobrega
Rafael Lobo
Go Case

Eduardo Ourivio
Mario Chady
Grupo Trigo

Benjamin Gleason
Thiago Alvarez
Guiabolso

Marcus Figueredo
Sérgio Rogal
Hi Technologies

João Pedro Resende
Mateus Bicalho
Hotmart

Danilo Halla
Igor Santiago
Ronaldo Antônio da Silva
I.Systems

André Ferraz
Alan Gomes
Denyson Messias
Lucas Queiroz
In Loco

Victor Santos
Henrique Castellani
Liv Up

Thiago Fiorin Gomes
Lojas KD

Wataru Ueda
Toru Miyagi Kinjo
Tatsuo Suzuki
Magnamed

Max Gaudereto Oliveira
Maxmilhas

Ofli Campos Guimarães
Israel Salmen
Meliuz

Rogério Gabriel
MoveEdu

Fabricio Bloisi
Movile

Fabiano Kerber
Marcos Boschetti
Nelogica

Albert Deweik
Roy Nasser
Neoassist

Tiago Dalvi
Olist

Alessio Alionço
Pipefy

Daniel Hatkoff
Pitzi

José Rizzo Filho
Pollux

Mate Pencz
Florian Hagenbuch
Printi

Lucas Silveira
Renata Rita Rebocho
Bernardo de Pádua
Quero Educação

Andre Siqueira
Bruno Ghisi
Eric Santos
Guilherme Lopes
Resultados Digitais

Diego Gomes
Edmar Ferreira
Vitor Peçanha
Rock Content

Fernando Prezzotto
Sempre Sementes

Darci Roberto Schneid
Sirtec

Beto Justus
Caio Bonatto
Lucas Maceno
Tecverde

Gabriel Mantovani Bottós
Rafael Bottós
Welle Laser

Bruno Pierobon
Felipe Almeida
Flavio Zago
Gustavo Debs
Zup
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COMUNIDADE

Ismael Akiyama
Akiyama

Roberto Alcântara
Sônia Madi Alcântara
Angelus

Arnold Eugenio Correia
Atmo Digital Media

Carlos Balma
Felipe Ribeiro
Ricardo Buckup
B2

Jair Conde
Zica Assis
Beleza Natural

Eliane Borges dos Santos
Sidnei Borges dos Santos
BS Construtora

Wagner Furtado
Cash Monitor

Renato Saraiva
CERS

Ailton de Assis Queiroga
Compsis

Rodrigo Azevedo
Comunique-se

Luis Chicani
Dentalcorp

Lito Manoel Rodriguez
Drywash

Felix da Silva
Escol@24h

Francesca Romana Diana
Francesca Romana Diana

Claudio Sassaki
Eduardo Bontempo
Geekie

Alessandro Gardemann
Geo Energética

Alencar Carvalho
Fabio Piastrelli Mengozi
Gera

Carla Lucho
Osvaldo Lucho Jr
Gigalink

Rafael Madke
Grupo RPH

Brian Requarth
Grupo ZAP Vivareal

Ivan Zorn
Marco Carvalho
Immplay

Joaquim Caracas
Impacto Protensão

Gabriel Benarrós
Marcelo Bissuh
Ingresse

Maristela Mafei
Máquina Cohn Wolfe

Breno Praça
Carlos Alberto Tamm
Mastermaq

Ivan Barchese
Mextra

Alexandre Pi
Muxi

Gustavo Travassos
Maxtrack

Tohoru Watari
Nefrocare

Jaime de Paula 
Neoway

Cristiano Melles
Luiz Marsaioli
Rafael Valdivia
Pobre Juan

André Rezende
Luiz Eduardo Rezende
Prática

João Mendes de Carvalho
Marcelo Romcy
Proteus

Andre Figueiredo
Publit

Edivan Costa
SEDI

Luiz Chacon
SuperBAC

Valério Paz Dornelles
Tecno Logys

Cristiano Buerger
Edmur Polli
Tecnoblu

Iliane Alencar
Sérgio Lomachinsky
Zeev Katz
Tecsaúde

Leonardo Lima de Carvalho
To Life

Guillermo Arslanian
Guillermo Freire
Trocafone

Rafael Biasotto
Uatt?

EM NOVAS JORNADAS

Luis Noronha
Marco Antonio Ferraz
Selecionados por Agilis

Antonio Carlos Soares
Gustavo Ziller
Patrick Lisbona
Selecionados por Aorta

Alexandre Hadade
Guilherme Bruno
Selecionados por Arizona

Marcelo Salim
Selecionado por Automatos

Leonardo Simão
Selecionado por Bebê Store

Alan James
Matheus Ferreira
Rafael Pereira
Romulo Groisman
Selecionados por Biruta Ideias 
Mirabolantes

Marcio Furtado
Selecionado por Cash Monitor

Francisco Salles
Selecionado por CERS

João Augusto Zaratine
Selecionado por ContaAzul

Filadelfio Venco
Roberto El Ibrahim
Selecionados por Diagnóstika

Guilherme Azevedo
Selecionado por dr.consulta

Ernesto Villela
Rafael Cordeiro
Selecionados por Enox

Marcelo de Freitas Filho
Selecionado por FortBrasil

Carlos Henrique Alves
Luis Gustavo Milani
Selecionados por Grupo 
Oilcheck

Luciana Guimarães
Vanessa Vazquez
Selecionadas por Integra 
Medical

Daniel Knijnik
Fabio Knijnik
Selecionados por Knijnik 
Engenharia

Daniel Wjuniski
Fernando Ortenblad
Roberto Lifschitz
Selecionados por Minha Vida

Marcelo Sales
Rafael Duton
Selecionados por Movile

Luciano Moreira
Selecionado por Nano 
Endoluminal

Daniel Li
Edgard Ortiz
Selecionados por Pixel Labs

Wilson Poit
Selecionado por Poit Energia

André Akagi
Ricardo Ferreira Nantes
Selecionados por Portal 
Educação

Alexandre de Botton
Mark Barcinski
Selecionados por Propay

Felipe Salvini
Luis Vabo Jr
Selecionados por Sieve

Milena Satyro
Sergio Bertucci
Selecionados por Star Think 
Uniforms

Helio Katanosaka
Luiz Roberto Wolf
Selecionados por Tech4B

Bento Koike
Selecionado por Tecsis

Darino Moreira Tenório
Ivan Oliveira
Selecionados por Uatt?
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PARCEIROS

+R$ 1 milhão
Dell
Santander

+R$ 500 mil
BRMalls
CPFL
Duratex
Eurofarma
EY Brasil
Grupo Algar

+R$ 150 mil
Ambev / ZX Ventures
Gerdau
Nestlé
Omidyar Network
Yara

+R$50 mil
Banco Modal
GP Investimentos
Grupo Boticário
Insper
Proteus
Sebrae Rio de Janeiro
Warburg Pincus Brasil
WeWork

PARCEIROS INSTITUCIONAIS
3 Corações
Ambev
Boston Consulting Group
BM&A Advogados
Coreto
Critério
Dialetto
Elephant Coworking
EY Brasil
Fazzer
Fundação CERTI
Google
Grupo Blackwater/Credpago
Impact Hub Belo Horizonte

In Loco
Insper
Interbrand
Jazz Companies
J Chebly / Atmosphera
Pub Brasil
Price Waterhouse Cooper Brasil
Renase
S2 Consultoria
Sympla
Tracksale
WeWork

Contamos com o apoio de grandes empresas que acreditam na nossa causa e nos ajudaram a 
viabilizar nossas principais iniciativas em 2018.

Demonstração do resultado 2017

22.226.379

- 22.835.739

-609.360

2.400.569

1.791.209

 2.775.300
11.883.434
3.609.467

1.917.587
2.254.467

-213.877

- 9.952.602
- 2.437.555

- 10.445.581

-299.558
2.700.127

25.991.396
9.677.250

15.738.700
575.447

67.679
42.691

-
141.616

26.243.382

576.066
35.426

452.418
1.622.153
1.931.578

4.617.642

19.834.531
1.791.209

21.625.740
26.243.382

Receitas a realizar

Caixa e equivalentes de caixa

Total do ativo

Total do passivo

Total do passivo e patrimônio líquido

Balanço auditado pela PWC
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“O movimento global da Endeavor está transformando 
economias, um empreendedor de cada vez.”

Edgar Bronfman, Jr., General Partner da Accretive 
LLC e Chairman da Endeavor Global


