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RESUMO 

As influências do Ecossistema de Inovação AgTech Valley no desenvolvimento de 

startups 

O surgimento de agtechs no Brasil é crescente, e o ecossistema de apoio a essas 

startups conta com instituições altamente qualificadas. Existem diversas comunidades de 

inovação espalhadas pelo território brasileiro que fomentam a inovação e o 

empreendedorismo. Um destes é o AgTech Valley, também chamado de Vale do Piracicaba, 

localizado na cidade de Piracicaba no interior do Estado de São Paulo. Geralmente, 

ecossistemas de inovação existem para suprir a falta de apoio, oferecer serviços de suporte, 

gerar oportunidades de negócios e formar uma rede de relacionamento entre diversos players, 

seja outros empreendedores, corporações, universidades e/ou centros de pesquisa. A proposta 

desta pesquisa foi avaliar os componentes do Ecossistema de Inovação AgTech Valley em 

relação ao desenvolvimento de startups, a partir dos objetivos específicos: (a) caracterizar o 

ecossistema de inovação em Agtechs em Piracicaba-SP, a partir do perfil das startups; (b) 

identificar os pilares fortes do ecossistema de inovação AgTech Valley, como um ambiente 

institucional; (c) identificar os componentes existentes no ecossistema de inovação AgTech 

Valley em relação ao desenvolvimento do negócio, evidenciado pelos estágios de 

desenvolvimento da agtech (ideação, operação, tração e escala). Para atingir tais objetivos, foi 

realizado um levantamento através de um questionário com os atores envolvidos no 

ecossistema, com o intuito de medir opiniões, reações, hábitos e atitudes. Assim, os resultados 

foram apresentados de maneira descritiva como forma de compreender as correlações e 

características dos fenômenos analisados. Os resultados apontaram que os pilares mais 

influentes no ecossistema de inovação AgTech Valley são cultura empreendedora e sistemas 

de suporte. Em contrapartida, os pilares com menos influência pela percepção dos 

respondentes são políticas públicas e financiamento e fundos. 

Palavras-chave: Agtech, Empreendedorismo, Ecossistema de inovação, Vale do Piracicaba 
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ABSTRACT 

AgTech Valley Innovation Ecosystem influences on startup development 

The emergence of agtechs in Brazil is growing, and the ecosystem supporting these 

startups has highly qualified institutions. There are several innovation communities spread 

across the Brazilian territory that foster innovation and entrepreneurship. One of these is the 

AgTech Valley, also called Vale do Piracicaba, located in the city of Piracicaba in the interior 

of the State of São Paulo. Generally, innovation ecosystems exist to fill the lack of support, 

offer support services, generate business opportunities and form a relationship network 

between different players, whether other entrepreneurs, corporations, universities and/or 

research centers. The purpose of this research was to evaluate the elements of the AgTech 

Valley Innovation Ecosystem in relation to the development of startups, based on the specific 

objectives: (a) to characterize the innovation ecosystem in Agtechs in Piracicaba-SP, based on 

the profile of startups; (b) identify the strong pillars of the AgTech Valley innovation 

ecosystem, such as an institutional environment; (c) identify the existing components of the 

AgTech Valley innovation ecosystem in relation to business development, as evidenced by 

the stages of agtech's development (ideation, operation, traction and scale up). To achieve 

these goals, a survey was carried out through a questionnaire with the actors involved in the 

ecosystem, in order to measure opinions, reactions, habits and attitudes. Thus, the results were 

presented in a descriptive way as a form of understanding the correlations and characteristics 

of the analyzed phenomena. The results showed that the most influential pillars in the AgTech 

Valley innovation ecosystem are entrepreneurial culture and support systems. On the other 

hand, the pillars with less influence according to the respondents' perception are public 

policies and financing and funds. 

Keywords: Agtech, Entrepreuneurship, Innovation ecosystem, Agtech Valley 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil está entre as maiores potências agrícolas mundiais, sendo um dos líderes de 

produção e exportação, tanto de cultivares sazonais, como soja, milho e cana-de-açúcar, 

quanto de cultivares perenes, como laranja e café. Somente considerando o café, a sua 

variante arábica teve uma produção de mais de 1,9 milhão de toneladas em 2017. A pecuária 

brasileira também mostrou bons resultados e contou com 214,9 milhões de cabeças de gado 

em 2019 (IBGE, 2019). 

Em um estudo sobre a visão de futuro da agricultura, a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa, 2018), identificou um conjunto de sinais e tendências globais e 

nacionais sobre as transformações na agricultura, com destaque para as seguintes 

megatendências: mudanças socioeconômicas e espaciais na agricultura; intensificação e 

sustentabilidade dos sistemas de produção agrícolas; mudança do clima; riscos na agricultura; 

agregação de valor nas cadeias produtivas agrícolas; protagonismo dos consumidores; e 

convergência tecnológica e de conhecimentos na agricultura. As megatendências sinalizam para 

um conjunto de novas tecnologias aplicadas ao setor do agronegócio, como as exploradas por 

novos empreendimentos que estão sendo operados no setor (Bnp Paribas, 2016; Silvello, Alves 

& Alcarde, 2021), pois implementam diversas soluções no campo, tais como: novos 

equipamentos agrícolas, informações meteorológicas em tempo real, melhoramento genético, 

desenvolvimento de  fertilizantes e herbicidas menos invasivos, sistemas de irrigação 

inteligentes, sensoriamento remoto (incluindo drones), sistemas de gestão da propriedade em 

tempo real, assim como a análise de grandes volumes de dados agronômicos visando melhorias 

na produtividade (Teng, 2017; Fishlow; Vieira Filho, 2020). 

No Brasil, existem em torno de 1.600 startups voltadas para o agronegócio, em 

diferentes estágios de maturidade e com diferentes necessidades de desenvolvimento 

(Figueiredo, Jardim & Sakuda, 2021). Startup pode ser definida como uma empresa de base 

tecnológica, que busca desenvolver um modelo de negócio repetível e escalável (Abstartups, 

2015). De acordo com Fiates (2014), as startups são uma variedade de iniciativa muito 

encontrada em ecossistemas de inovação. A melhor forma ou a melhor possibilidade de uma 

startup prosperar é estar inserida em um ecossistema bem desenvolvido (Herrmann et al., 2015). 

Com isso, Isenberg (2010) afirma que um ecossistema de inovação é uma estrutura que se 

desenvolve quando há atividade empreendedora, ocorrendo com regularidade e consistência. 
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Uma referência mundial quando se retrata ecossistemas empreendedores é o Vale do 

Silício, nos Estados Unidos. A reprodução do sucesso ao se estabelecerem novas empresas e o 

alcance de grandes ganhos de capitais para um alto número dessas empresas criaram uma cultura 

de empreendedorismo existente na região (Kenney & Patton, 2006). Este ecossistema é 

considerado o maior e mais antigo de todos, tendo como histórias de sucesso de empresas 

renomadas como Apple, Google e Facebook, dentre outras. Mesmo com o crescimento dos 

ecossistemas de inovação ao redor do mundo, o Vale do Silício ainda concentra mais capital e é 

uma inspiração para outros ecossistemas e comunidades (Global Entrepreneurship Monitor, 

2015). 

Em alusão a isso, o AgTech Valley, ou Vale do Piracicaba, é também conhecido como 

o Vale do Silício Caipira, dada a sua importância para o fomento do empreendedorismo e 

inovação na região, e para a área de agronegócios (Pezzotti, 2021). O ecossistema conta com 

instituições qualificadas de incentivo para o desenvolvimento de novos negócios e promoção de 

uma cultura empreendedora que visa a geração de oportunidades (Dias, Jardim & Sakuda, 2019). 

Ecossistemas de inovação e empreendedores enfrentam desafios que podem impactar 

e influenciar a criação e o crescimento de novos negócios. Esses desafios não são suficientes 

para acabar com a propensão em inovar e empreender dos indivíduos (Engel & Del-Palacio, 

2011). Contudo, também há evidências de que forças ambientais, relacionadas a fatores 

culturais e sociais, além da burocracia governamental, podem restringir de forma significativa 

as forças que impulsionam o processo empreendedor (Gnyawali & Fogel, 1994; Foster et al., 

2013).  

Segundo Isenberg (2011), as habilidades empreendedoras e de gestão melhoram com 

o aumento da formação e experiência dos indivíduos inseridos em um ecossistema de 

inovação. Histórias de sucesso inspiram novas gerações e tornam esse ambiente culturalmente 

mais tolerante ao risco. Para criar esse ciclo virtuoso é necessário atuar diretamente, 

cultivando, melhorando e desenvolvendo um ecossistema geograficamente concentrado, que 

seja propício ao empreendedorismo e ao seu sucesso. Porém, incentivar a atividade 

empreendedora e criação de novos negócios é um desafio para as instituições públicas e 

privadas, exigindo uma atenção a diversos fatores que influenciam o empreendedorismo em 

cada localidade. Os fatores, salienta Isenberg (2011), a serem considerados na composição de 

um ecossistema de inovação, estimulam a sua sustentabilidade e trazem impactos sociais e 

econômicos positivos para a economia da região.  

Nesse sentido, a influência ou atuação de um ambiente sobre a criação de negócios 

prósperos envolve a criação de oportunidades para esses negócios. Essa geração de 
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oportunidades não ocorre sozinha, sendo acompanhada de incentivos aos empreendedores para 

usufruir de oportunidades e iniciar um negócio. O empreendedorismo se desenvolve quando 

empreendedores potenciais encontram oportunidades no ambiente em duas situações potenciais: 

se as condições ambientais aumentarem a capacidade dos empresários para iniciarem e gerirem 

um negócio e se as condições ambientais motivarem esses empreendedores a aproveitarem essas 

oportunidades (Gnyawali & Fogel, 1994). 

Estudos sobre ecossistemas de inovação de startups cada vez mais almejam analisar 

esses ambientes e, especificamente, os seus componentes. As pesquisas de Gnyawali e Fogel 

(1994), Isenberg (2010) e o modelo do World Economic Forum -  WEF (2013) utilizaram 

categorias para descrever o ecossistema a partir de modelos. Esses modelos são formados por um 

conjunto de componentes de referência considerados como estruturação de um ecossistema, 

como: políticas públicas, aspectos culturais, capital humano, mercado, serviços de suporte, 

infraestrutura, investimento e tecnologia. 

Gnyawali e Fogel (1994) caracterizaram os fatores identificados como relacionados à 

criação de novos negócios, como componentes do ecossistema de inovação. Os autores destacam 

que existe uma relação entre a presença de componentes ambientais e a performance do 

empreendedor, levando a uma maior probabilidade de geração de novos negócios de bem-

sucedidos, dividindo-se em componentes, como: condições socioeconômicas, suporte financeiro 

e não financeiro aos negócios, políticas e procedimentos governamentais, habilidades 

empreendedoras e administrativas. Por outro lado, Isenberg (2010) descreve as instituições, 

culturas e práticas que compõem o ecossistema, sob a ótica dos seguintes pilares: capital 

financeito, cultura, políticas públicas, instituições/servoços de suporte, mercados e recursos 

humanos. E o modelo proposto por Foster et al. (2013) sugere pilares sustentadores do 

ecossistema de inovação que proporcionam os atributos necessários para compor o ambiente 

institucional do ecossistema e estimular o empreendedorismo, tais como: força de trabalho, 

sistema de suporte, fontes de financiamento, mercados acessíveis, infraestrutura, 

regulamentação, educação e cultura empreendedora.  

Existem elementos coincidentes nas proposições dos autores destacados. As 

semelhanças estão presentes nos pilares que representam as políticas públicas, visto que todos os 

autores destacam elementos para estes pilares referente a legislação de incentivo e estrutura 

regulatória para a atividade empreendedora; nos pilares financeiros, que referem-se ao acesso à 

financiamento; os pilares de suporte, que abordam a rede de empreendedores e 

aceleradoras/incubadoras; o pilar sobre cultura empreendedora, que compreende as 
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características sociais e a presença de empreendedores; e o pilar sobre recursos humanos, que 

discute sobre a qualificação dos profissionais. 

Sendo assim, para este estudo, foram considerados esses pilares coincidentes entre os 

modelos dos autores (Gnyawali & Fogel, 1994; Isenberg, 2010; Foster et al., 2013) que 

caracterizam um ecossistema de inovação: políticas públicas, financiamento e fundos, cultura 

empreendedora, sistemas de suporte e recursos humanos, assim como foi proposto pelo trabalho 

de Pereira (2017), no estudo do ecossistema de San Pedro Valley, em Belo Horizonte. Cada um 

desses pilares pode impactar aspectos determinantes para a criação e o desenvolvimento de 

novos negócios, tais como as oportunidades ofertadas, a capacidade e propensão de empreender, 

além da probabilidade de empreendimentos gerados no ecossistema de inovação. 

Para analisar como o empreendedorismo se desenvolve em determinada região, focando 

o ambiente e as oportunidades criadas, é necessário compreender os pilares existentes nesse 

ecossistema e também a influência que exercem sobre empreendedores e sobre a atividade 

empreendedora. Uma cidade como Piracicaba, tendo o AgTech Valley como um plano de fundo, 

que possui um ecossistema de inovação, ou que pretende desenvolvê-lo, necessita buscar e 

relacionar o ambiente em que as startups estão inseridas em relação a desempenho e sucesso, 

tendo em vista os pilares do ecossistema. 

Uma vez que diferentes caminhos podem emergir na relação entre empreendedor e 

ecossistema de inovação, impactando no processo de desenvolvimento de um negócio, entende-

se que seja necessário compreender a influência que estar presente em um ecossistema de 

inovação pode exercer no desenvolvimento de uma startup. Evidencia-se que o desenvolvimento 

de uma startup está ligado aos estágios de maturidade, que são: ideação [criação, momento de 

colocar a ideia em prática e de validação da startup], operação [pronta para comercialização, 

começando a gerar receita e ser lucrativa], tração [maturidade, busca por rodadas de 

investimento e aportes] e escala [auge do desenvolvimento/20% de crescimento em três anos 

consecutivos, seja em receita ou número de colaboradores] (Abstartups, 2021). Convencionou-se 

categorizar esses estágios e compreender o ciclo de vida de uma startup é fundamental para 

avaliar o seu desenvolvimento e crescimento. 

Portanto, a pesquisa deste trabalho almeja responder a seguinte questão: “como o 

Ecossistema de Inovação AgTech Valley, através dos pilares Políticas públicas, Financiamento 

e fundos, Cultura empreendedora, Sistemas de suporte e Recursos humanos, auxilia no 

desenvolvimento de negócios das agtechs?”.  
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1.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral desta dissertação consistiu em avaliar os componentes do 

Ecossistema de Inovação AgTech Valley, através das políticas públicas, financiamento e 

fundos, cultura empreendedora, sistemas de suporte e recursos humanos, no desenvolvimento de 

negócios das agtechs. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, tem-se: 

 Caracterizar o ecossistema de inovação em Agtechs em Piracicaba-SP, a 

partir do perfil das startups; 

 Identificar os pilares fortes do ecossistema de inovação AgTech Valley, como 

um ambiente institucional;  

 Identificar os componentes dos pilares existentes no ecossistema de inovação 

AgTech Valley em relação ao desenvolvimento do negócio, evidenciado 

pelos estágios de desenvolvimento da agtech (ideação, operação, tração e 

escala) 

 

1.3. Justificativa 

Apesar de sua reconhecida relevância econômica e social (OECD, 2019), startups são 

construtos complexos para a realização de pesquisas, dada a dificuldade de encontrar 

empreendedores, investidores e demais ‘stakeholders’ diretamente interessados em divulgar 

informações que revelem aspectos distintivos de seus modelos de negócios (Botelho & 

Almeida, 2010). Normalmente, a mídia revela aspectos distintivos de startups bem-sucedidas 

post factum, como fusões ou aquisições de vulto. Por outro lado, ainda há muitas questões em 

aberto nos estudos acadêmicos envolvendo startups (Hirch & Walz, 2019).  

Diversas startups desenvolvem atividades com elevados índices de crescimento, 

enfrentando desafios para se manterem sustentáveis e competitivas no mercado. Assim, a 

inovação torna-se um fator necessário para o desenvolvimento e obtenção de ganhos em 

competitividade (Wu & Atkinson, 2017). A partir disso, a presença em um ambiente 

institucional que fomenta a inovação, demonstra-se como um aspecto de relevância para que 
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as startups se tornem inovadoras, se desenvolvam e busquem oportunidades de geração de 

negócios. 

Sendo assim, compreender a influência do ambiente institucional na inovação é algo 

importante. Alguns estudos prévios têm tentado determinar os fatores organizacionais e 

ambientais que influenciam a inovação e o empreendedorismo (Gómez-Haro et al., 2011; 

Pinchot, 1985; Zahra, 1993). No entanto, poucos artigos em inovação são baseados no 

ambiente institucional em si (Gómez-Haro et al., 2011; Turró, Urbano & Peris-Ortiz, 2013), 

mesmo a perspectiva institucional sendo usada em pesquisas sobre empreendedorismo 

(Bruton, Ahlstrom & Li, 2010). Existe um reconhecimento da literatura em que a disposição 

das instituições para facilitar iniciativas empreendedoras é uma das melhores formas de 

impulsionar empreendedorismo em determinada região, contudo, ainda há falta de análises e 

contribuições mais detalhadas (Gómez-Haro et al., 2011).  

Nesse sentido, o estudo sobre concentrações de empresas vem chamando a atenção 

de pesquisadores nesses últimos anos. Essa categoria de pesquisa visa entender a intensa 

dinâmica a que estão sujeitas as organizações vinculadas a esses ambientes e a sua influência 

no desenvolvimento de negócios como um ecossistema de inovação. O ecossistema de 

inovação AgTech Valley proporciona um fator positivo para a região da cidade de Piracicaba, 

sendo de grande importância o entendimento de fatores que o influenciam e auxiliam no 

desenvolvimento da atividade de novos negócios, devido a concentração de empresas em 

setores direta ou indiretamente vinculados à produção de conhecimento com aplicação na 

agricultura ou na produção agroindustrial. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção tem o intuito de apresentar os conceitos para a fundamentação teórica 

acerca dos temas pertinentes ao desenvolvimento desta dissertação. Inicia-se com a 

conceituação de startups e agtechs, abordando os estágios de desenvolvimento desses tipos de 

empresa, o que envolve o financiamento de capital, tipos de investimento, um panorama sobre 

os investimentos em agtechs, e o que abrange a governança corporativa e gestão de 

startups/agtechs. Em seguida, há um levantamento sobre os aspectos que envolvem um 

Ecossistema de Inovação, definição, formação, acompanhado por uma caracterização dos 

ecossistemas de inovação do agronegócio. Na sequência, finaliza-se com uma discussão sobre 

o Ecossistema de Inovação como um ambiente institucional, apresentando os pilares que 

compõem esse meio, que podem exercer influências e suportar o processo de 

desenvolvimento de novos negócios.  

 

2.1. Startups/Agtechs 

Uma definição do conceito de startup comumente usada na literatura é a do livro 

“Startup Enxuta” de Eric Ries. O autor define startup como uma instituição humana projetada 

para criar um novo produto ou serviço sob condições de incerteza, indepente de tamanho da 

empresa, atividade ou setor da economia (Ries, 2012). Complementando isso, Longhi (2011) 

afirma que podem ser pequenas empresas montadas em casa ou em faculdades e que recebem 

aportes de capital para financiar o desenvolvimento de sua solução. Esse autor coloca ainda 

que startups exploram áreas inovadoras de determinado setor, envolvendo o uso de 

tecnologia, podendo ter uma aceleração de crescimento muito alta já nos primeiros meses de 

existência, muitas vezes, em virtude de aportes de capital feitos por fundos de investimento 

especializados. Ou seja, são consideradas empresas que possuem uma alta tecnologia e/ou 

inovadoras, com um ritmo de crescimento rápido e que seu modelo de negócio possa ser 

facilmente escalável, porém, em algumas vezes, pautadas por incerteza de mercado. O 

surgimento do termo “startup” se remete ao início da década de 1990, com o crescimento da 

adoção da internet, e o que ficou conhecido como a “bolha da internet” (Feld, 2020). Esse 

conceito denota um amplo leque de definições na literatura, a depender da ótica que está 

sendo evidenciada, variando desde abordagens organizacionais até as voltadas a determinados 

mercados. 
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Levando em consideração um setor específico, como o agronegócio, surge o termo 

AgTech, um acrônimo de “tecnologia agrícola” em inglês. Agtech é uma expressão utilizada 

para nomear o amplo conjunto de novas tecnologias empregadas no setor do agronegócio 

(Agfunder, 2019). Ainda, segundo Dutia (2014), esse termo é utilizado em referência a um 

setor econômico emergente de tecnologia, que possui potencial para transformar o setor 

agropecuário por intermédio de grandes incrementos de produtividade associados a uma 

redução de custos ambientais e sociais das práticas produtivas. Para este autor, esse segmento 

envolve startups cuja atuação se pauta pelo uso intensivo de tecnologias agropecuárias no 

oferecimento de produtos e serviços, bem como no desenvolvimento de novos modelos de 

negócios oferecidos para os segmentos do setor agropecuário. 

Dessa mesma forma, Dutia (2014) acredita que as agtechs têm como direcionador do 

modelo de negócio o ganho de produtividade com a redução de custos socioambientais. 

Mashelkar (2018), por sua vez, acredita que as agtechs podem aumentar a eficiência das 

cadeias de suprimentos do agronegócio, reduzindo as perdas por armazenamento, 

implementando mecanização agrícola personalizada e permitindo conectividade do mercado 

agrícola. Sharma e Mathur (2019) salientam ainda que as agtechs são empresas pioneiras e 

emergentes no agronegócio, que se esforçam para modificar as formas tradicionais de 

sistemas agropecuários, inserindo-as em um ambiente tecnológico. Por fim, Krishnan, Banga 

e Mendez-Parra (2020) afirmam que as agtechs possuem potencial para transformar a 

importância de cada pilar dos fatores de produção (trabalho, capital e terra), trazendo 

mudanças na produtividade e na produção agrícola. Em resumo, agtechs podem ser 

denominadas como empresas nascentes, que visam, com o auxílio de inovações incrementais 

ou radicais, desenvolver todos os elos envolvidos na produção e na entrega de um produto 

agropecuário, desde seu plantio até a chegada ao consumidor final e que podem atuar em 

diversos estágios da cadeia (Mikhailov, Reichert & Pivoto, 2018). 

 

2.1.1. Estágios de desenvolvimento de startup 

Na medida em que as startups são organizações em constante crescimento e 

evolução, elas podem estar em estágios de maturidade diferentes. Dessa forma, 

convencionou-se categorizar esses estágios, sobretudo, pelo principal desafio que a startup 

busca superar em determinada fase do empreendimento. Portanto, compreender o ciclo de 

vida de uma startup é fundamental para avaliar o seu desenvolvimento e crescimento (Blank 

& Dorf, 2014; Ries, 2012). 
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Dessa forma, Ries (2012) destaca que os métodos tradicionais de administração não 

se aplicam às startups, visto que estes métodos se embasam, em sua maioria, em ambientes 

estáticos, enquanto as startups se desenvolvem em contextos de extrema incerteza. Assim, as 

startups precisam de ferramentas, apoio e ambiente mais adequados a sua realidade para se 

desenvolverem (Shane & Venkataraman, 2000; Venkataraman et al., 2012). Blank (2013) 

sustenta esse argumento afirmando que, enquanto as grandes corporações executam um 

modelo de negócios, as startups estão à procura de um. Com isso, a visão de uma startup em 

estágio inicial acaba sendo um conjunto de hipóteses que necessita ser validado. Alguns 

autores e players do mercado propõem modelos referente aos estágios de desenvolvimento 

das startups (Blank & Dorf, 2014; Edison et al, 2018; Startupcommons, 2018; Sebrae, 2015; 

Startse, 2018). 

A partir disso, Marmer et al. (2011) dividem o ciclo de vida de uma startup em 

quatro estágios principais de desenvolvimento: descoberta, validação, eficiência e escala. No 

estágio de descoberta, as startups estão focadas em validar a solução, seja a relação com um 

problema relevante do mercado ou se o público se interessa pela solução. Existe a formação 

de uma equipe inicial e são realizadas entrevistas com potenciais clientes. Também é criado a 

proposta de valor e o MVP (Minimum Viable Product), em tradução, o produto mínimo 

viável. Nesta etapa os amigos e familiares normalmente fazem os primeiros investimentos e 

surgem alguns mentores e conselheiros. Geralmente, esse estágio dura de 5 a 7 meses. No 

estágio da validação, as startups buscam seus primeiros clientes, as primeiras validações, 

verificando quem está disposto a pagar pela solução. Ocorre o refinamento das 

funcionalidades, crescimento inicial de usuários, implementação de métricas, financiamento 

de capital, contratações-chave, primeiras mudanças quando necessárias, primeiro cliente pago 

e ajuste de produto-mercado. Este segundo estágio dura de 3 a 5 meses. Já no estágio de 

eficiência, as startups aprimoram o modelo de negócios e aperfeiçoam a eficiência no 

processo de aquisição de clientes visando um crescimento sustentável. A proposta de valor é 

ajustada, além de uma revisão na experiência do usuário e otimização no funil de conversão. 

Com isso, busca-se um crescimento viral, um processo de vendas repetível e canais de 

aquisição de clientes escaláveis. Este terceiro estágio dura de 5 a 6 meses. Por fim, no estágio 

de escala é momento de impulsionar o crescimento do negócio. Geralmente busca-se mais 

investimentos, há uma aquisição maior de clientes, melhorias de produto para ganho de 

escala, contratações de executivos, implementação de processos e estruturação de 
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departamentos/equipe. Este estágio dura, normalmente, de 7 a 9 meses. Até atingir o quarto 

estágio de maturidade, uma startup pode demorar cerca de 1,5 anos. 

O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) classifica 

as startups conforme o estágio de maturidade, definidos como: ideação, operação, tração, 

expansão e maturidade. Na primeira fase, a de ideação, existe apenas uma ideia do negócio e a 

sua viabilidade ainda está sendo avaliada, além da estruturação do modelo de negócio em que 

a nova empresa busca por informações no mercado para testes na expectativa de haver 

oportunidade real de levar suas ideias a uma escala comercial mais ampla. No estágio de 

operação, startups já estão em operação e com faturamento, o que significa que a ideia já foi 

testada e validada no mercado. Nos estágios seguintes de tração e expansão (terceira e quarta 

etapa), a startup já está mais estabilizada, o negócio começa a se tornar sustentável, existem 

receitas, clientes e um grande potencial de escalabilidade. O último estágio, o de maturidade, 

é onde poucas startups conseguem chegar. Nessa fase, a empresa já está consolidada, o 

negócio está escalado e os objetivos passam a ser outros: manter ou alcançar a liderança no 

mercado, internacionalização do produto/serviço, e aumentar ainda mais o valor do negócio, 

além de buscar uma eficiência financeira, pois já encontraram o modelo operacional que mais 

se enquadra no mercado (Cunha Filho, Reis & Zilber, 2018). 

Vale salientar que o conceito das fases de uma startup não é uma ciência exata. Cada 

startup passa por um processo de desenvolvimento em que é possível traçar comparativos com 

as histórias e desafios enfrentados por cada um ao decorrer de seu crescimento. A Associação 

Brasileira de Startups (Abstartups) apresenta a seguinte classificação para o ciclo de vida da 

startup: ideação, operação, tração e scale-up. Essas etapas serão utilizadas nesse trabalho para 

contextualizar o momento das agtechs que contribuíram para a pesquisa. Segundo a 

Abstartups (2019), a fase de ideação faz referência ao período de adolescência, o qual nessa 

idade somos criativos e sonhadores. Após ter a ideia, é necessário verificar como abrir a 

empresa, tirar tudo do papel e colocar em prática, além de ser o momento de validação da 

startup e estruturar o modelo de negócios. Já o estágio de operação faz referência a vida 

adulta, onde temos mais responsabilidades. Com a ideia da startup consolidada, é o momento 

de ir ao mercado, buscar clientes e expandir a operação, além de ser interessante já possuir um 

produto e/ou serviço que possa ser comercializado. Em seguida, a fase de tração é o encontro 

da maturidade, uma fase que já nos conhecemos e sabemos como dar passos mais certeiros. 

Para a startup o objetivo é crescer, tendo em vista do fluxo de caixa e o capital que circula na 

empresa. Nesse estágio, as rodadas de investimento e aportes são importantes para o 

crescimento do negócio. Por fim, a fase de scale-up é o momento de apoteose. É um estágio 
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com uma definição clara: a empresa tem que crescer 20% em três anos consecutivos, seja em 

receita ou no número de colaboradores. Também é importante possuir um modelo de negócios 

sustentável, sem contar as rodadas de investimento para acelerar ainda mais o crescimento. 

 

Quadro 1. Fases de desenvolvimento de uma startup 

Fase de 

desenvolvimento da 

startup 

Conceituação 

Impactos no desenvolvimento do 

negócio 

Ideação Criação; 

Momento de colocar a ideia 

em prática; 

Validação da startup. 

Formação da equipe inicial; 

MVP; 

Entender o Product Market Fit1; 

Entender quem é o cliente/público 

alvo; 

Estruturar modelo de negócios. 

Operação Pronta para comercialização; 

Começando a gerar receita e 

ser lucrativa. 

Buscar primeiros clientes; 

Refinamento de funcionalidades; 

Expansão da operação; 

Estruturar processos e indicadores de 

desempenho. 

Tração Maturidade; 

Busca por rodadas de 

investimento e aportes. 

Atualização de modelo de negócios 

(capaz de aumentar o faturamento sem 

elevar custos); 

Escalabilidade (capacidade de crescer 

sem perder a essência). 

Scale-up Auge do desenvolvimento; 

20% de crescimento em três 

anos consecutivos (receita ou 

número de colaboradores). 

Modelo de negócios sustentável; 

Impulsionar o crescimento do negócio; 

Aquisicação de mais clientes, 

melhorias de produto e implementação 

de processos; 

Contratação de executivos e 

estruturação de departamentos. 

Fonte: adaptado de Marmer et al. (2011), Cunha Filho, Reis & Zilber (2018) e Abstartups (2019). 

 

                                                     
1 Product Market Fit é conhecido como o ajuste do produto ao mercado, sendo o primeiro passo para a criação de 

um negócio de sucesso, no qual a empresa atende aos primeiros usuários, obtém feedback e avalia o interesse no 

produto e/ou serviço. 
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Entender a dinâmica desses estágios e seu desenvolvimento é importante para o 

sucesso do empreendimento. Nessas etapas, a captação de investimento estará permeando as 

atividades, sendo mais ou menos necessária dependendo do momento. Isso posto, é preciso 

entender o que envolve o financiamento de capital em startups e a relação com os estágios de 

desenvolvimento do negócio. 

 

2.2. Financiamento de Capital de Startups/AgTechs 

O financiamento de capital é um recurso escasso para startups em todo o mundo. 

Segundo Bengtsson (2013), existe uma maior dificuldade de startups na aquisição de 

empréstimos de maneira tradicional, em contraponto às empresas mais maduras e 

estruturadas, que possuem ativos e podem atenuar os riscos por meio de garantias. Este 

aspecto é uma das características que levam os empreendedores a buscarem outras formas 

para captação de recursos, como os fundos de venture capital (capital de risco). 

Empresas em fase inicial, em sua maioria, precisam de recursos financeiros para 

auxiliar em sua operação. A necessidade de capital se intensifica, no caso de startups, pois, na 

prática, a maioria tem um acesso muito limitado ao capital (Tanrisever; Erzurumlu; Joglekar, 

2012) e há uma urgência de crescimento, impulsionado pela velocidade dos avanços 

tecnológicos, que faz com que essa veemência por recursos seja tão grande. Logo que as 

startups iniciam o processo de estruturação e operacionalização de seu negócio, a captação de 

recursos também é iniciada paralelamente, mas de maneira distinta das empresas tradicionais 

e estabelecidas, já que as startups, na maioria das vezes, não possuem ativos como garantias e 

desejam ganhar escala em tempo mais curto em comparação a empresas já estabelecidas. 

Na medida que as startups vão crescendo e evoluindo, seus desafios vão aumentando, 

e sua necessidade de capital se modifica, também levando em consideração os estágios de 

desenvolvimento do negócio. Na primeira fase, a de ideação, geralmente ocorrem 

investimentos de menor expressão, não ultrapassando 500 mil dólares, feitos por pessoas 

próximas do empreendedor, como familiares e amigos, sendo que grande parte destes 

investidores não possui experiência com startups e investem na base da confiança, podendo 

emprestar, patrocinar ou se tornar sócio do empreendedor (Cunha Filho, Reis & Zilber, 2018). 

Porém, também existem outros tipos de investidores mais estruturados que apostam em 

startups nessa fase, como as aceleradoras e os investidores-anjo. Tais agentes são muito 

importantes, não só financeiramente, mas também para contribuir com experiências, 
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networking, e mentorias, auxiliando o empreendedor a traçar estratégias que validem sua ideia 

e diminuam as incertezas do negócio (Matos, 2017). 

No estágio de operação, o objetivo é captar mais investimentos a fim de expandir e 

aperfeiçoar a operação através de sistemas e processos, buscando uma melhora da capacidade 

organizacional e estrutural. Além disso, é nesse momento que são estabelecidos objetivos e 

um plano estratégico do negócio, para alcançar uma escalabilidade e o melhor posicionamento 

de mercado. Em questão de investimento, nessa fase as startups costumam receber aportes dos 

fundos sementes (capital semente) que vão de 500 mil a 5 milhões de dólares. Esses fundos 

visam investir em startups ainda em estágios iniciais de modo que consigam potencializar o 

negócio, tornando-as em organizações sustentáveis e estabelecendo-as no mercado (Cunha 

Filho, Reis & Zilber, 2018). 

No estágio seguinte de tração, os investimentos acabam sendo maiores para manter 

esse crescimento acelerado. Com isso, as startups recorrem a investimentos de Venture 

Capital, que são fundos com uma capacidade de investimento maior que podem variar de 5 

milhões a 100 milhões de dólares (Matos, 2017). O último estágio, o de scale-up, é onde 

poucas startups conseguem chegar. Inevitavelmente, nesse momento, ocorre a abertura de 

capital e há um foco em captar recursos de grandes fundos, por exemplo os de private equity, 

investimentos esses que são maiores que 100 milhões de dólares (Matos, 2017).  

A figura abaixo exemplifica essa trajetória de evolução de estágios e captação de 

recursos. 

 

 

Figura 1. Fases de desenvolvimento e investimentos em startups 

Fonte: adaptado de Instituto de Inovação (2008) 
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O ciclo típico envolve investimentos durante os três primeiros anos, investimentos 

subsequentes nessas mesmas empresas, à medida que crescem nos três anos seguintes, e o 

recolhimento dos retornos e a diluição de participação (saída) ou liquidação de empresas em 

falha nos anos restantes. Sendo assim, as taxas de risco ou retorno tendem a variar de acordo 

com o estágio em que os investidores concentram seus investimentos. 

Existem diversas formas de captação de investimentos. Pode ser através de 

investidores individuais, os quais normalmente investem em empresas menores, sendo 

investimentos mais baixos devido às incertezas que permeiam o negócio, tendo um risco 

maior. Ou também por meio de fundos de investimentos que compram ações ou parte da 

empresa, podendo adquirir cotas do capital total da instituição, tendo um poder de opinar em 

decisões e influência na gestão das organizações investidas (Instituto Inovação, 2008). Todas 

as formas são estruturadas para que haja uma maximização de retorno financeiro do capital 

investido. Dentre as diferentes possibilidades de captação de recursos financeiros, as mais 

comuns são: o financiamento com fundos próprios (bootstrapping), por amigos, familiares e 

outros, além de investidores-anjo, de capital sementes, venture capital e private equity. 

Um investimento feito por familiares e/ou amigos é considerado um dos mais baixos, 

variando entre 5 a 50 mil dólares. Muitas vezes, essas pessoas não possuem experiência em 

gestão, empreendedorismo ou startups, mas acabam investindo como uma forma de apoio ao 

empreendedor (Matos, 2017). Outra modalidade, também muito procurada pelos 

empreendedores, principalmente no início do negócio, é o investimento-anjo. Os investidores-

anjo utilizam capital de pessoa física e normalmente possuem um patrimônio acima de 1 

milhão de dólares (Morrissette, 2007). Além de proporcionar o capital financeiro, esse tipo de 

investidor pode auxiliar as organizações com experiências profissionais e networking, até 

mesmo se tornando uma espécie de mentor. Em muitos casos, os investidores-anjo se juntam 

em grupos de 2 a 5 indivíduos para realizar o investimento, dessa forma, é possível dividir o 

risco e também a dedicação nas empresas investidas (Sávia, 2018). 

Já o investimento de Capital Semente, ou os fundos Semente (Seed - termo usado 

internacionalmente) também é um investimento realizado nas fases iniciais da startup, mas 

são mais robustos e complexos que os investimentos de investidores-anjo. Segundo Sávia 

(2018), o capital destas entidades costuma vir de bancos de desenvolvimento (tais como 

BNDES, BDMG ou BNB) ou agências de fomento. A intenção é capitalizar através de um 

investimento a longo prazo em um estágio inicial de empresas com perfil inovador e com 

expectativas projetadas de um elevado retorno, além de prover apoio gerencial também 

(Cherobim; Mendonça; Nascimento, 2011). 
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Outra abordagem muito tradicional é o investimento de Venture Capital (Capital de 

Risco) e de Private Equity. Os investidores dessa modalidade costumam investir por meio de 

aquisições parciais de cotas acionárias, em startups com grandes chances de expansão e 

elevado potencial de rentabilidade (Instituto Inovação, 2008). Nesse sentido, esses aportes são 

fundos levantados por investidores, o qual existe uma empresa que administra esses recursos. 

O que se diferencia de um financiamento tradicional, onde há incidência de juros e 

pagamentos periódicos (Meirelles; Junior; Rebelatto, 2008). Além disso, por trás de um 

Venture Capital existe todo um know-how em gestão e uma equipe para auxiliar no 

gerenciamento das startups. 

Conforme a startup vai crescendo e avançando nos estágios de desenvolvimento, os 

investimentos se tornam mais robustos e condizentes com a sua fase atual. Dependendo da sua 

fase, a startup pode continuar captando uma mesma modalidade de investimento, o que 

diferencia é a rodada que vai avançando. Com base nisso, a estrutura da cadeia de 

investimentos é formada por várias etapas, como por exemplo: investimento semente (seed 

money), primeira rodada (series A), segunda rodada (series B), e assim por diante. Cada 

rodada de investimento é compreendida de uma forma que demonstra o estágio em que a 

startup se encontra, além de o montante de capital investido ser maior à medida que uma nova 

rodada de captação é realizada (Gompers, 1999). 

Como mencionado, cada tipo de investimento pode contribuir em outros aspectos do 

negócio, não somente com um investimento de capital, cabe ao estilo do investidor e estágio 

da startup se haverá um maior envolvimento ou não. Sendo assim, estudos apontam (Bessière 

et al., 2018; Drover et al., 2017; Klein et al., 2013) sobre os diferentes caminhos de 

financiamento de capital que existem para as startups. A partir do financiamento externo, 

considerado um recurso operand, as organizações muitas vezes têm acesso a uma série de 

recursos operants fornecidos pelos investidores, tais como controle, aconselhamento, 

habilidades empreendedoras, informações e contatos de negócios ou parcerias inter 

organizacionais.  

De acordo com Vargo e Lusch (2004), os recursos operands referem-se a recursos 

físicos, como instalações, matérias-primas e terra, nos quais uma operação é realizada para 

produzir um efeito, enquanto os recursos operants são intangíveis, como habilidades, 

conhecimento, competência mental, competência central, tecnologia, processos 

organizacionais, relacionamentos com concorrentes, fornecedores e clientes (Hunt, 2004; 

Vargo & Lusch, 2004). Dessa forma, os recursos operants podem ser explorados pelos 
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empreendedores assim que captam um investimento. Com isso, essa abordagem traz uma 

nova perspectiva estratégica em relação ao caminho de financiamento selecionado pelas 

agtechs em estágio inicial. 

 

2.2.1. Panorama de investimentos em Agtechs 

O mercado de investimentos em agtechs no Brasil é dominado por investimentos em 

estágio inicial, com mais de 75% dos aportes feitos entre 2017 e 2018 sendo realizados nesse 

estágio. Apesar disso, o maior volume do capital (mais de 85%) é alocado em aportes em 

agtechs de estágio avançado, sugerindo que o mercado está amadurecendo e que as startups 

estão se formando para rodadas maiores (Dias, Jardim & Sakuda, 2019). 

Em geral, as agtechs brasileiras demonstram possuir empreendedores bem 

capacitados, ideias inovadoras e um grande potencial de impacto econômico. Portanto, são 

altamente promissoras para investidores que buscam altos retornos. No entanto, o número de 

aportes e o montante dos aportes ainda são inferiores aos de outras categorias de startups, 

como soluções financeiras e mobilidade, entre outras. Enquanto o setor agropecuário 

corresponde a 21,1% do Produto Interno Bruto (PIB), apenas uma pequena fração dos 

investimentos em startups no País é direcionada para as agtechs (sem considerar o segmento 

alimentar). Em 2018, foi investido US$ 1,3 bilhão em 259 aportes financeiros (Association 

for Private Capital Investment in Latin America, 2018), número 51% maior do que os US$ 

859 milhões em 113 aportes que aconteceram em 2017, dos quais apenas US$ 20 milhões em 

14 aportes em 2017 e aproximadamente US$ 80 milhões em 20 aportes em 2018 foram 

investidos em agtechs (Finistere Ventures, 2018). 

Na tabela abaixo, pode-se observar os valores aportados nos últimos anos por um 

fundo de investimentos de Venture Capital. Esses números mostram uma tendência de 

investimento em determinados segmentos da agricultura: 
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Tabela 1. Investimentos em Agtechs realizados por um fundo de Venture Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Radar Agtech (2019) 

 

Em 2020, o investimento em novos empreendimentos tecnológicos foi de US$ 3,5 

bilhões, um crescimento de 17% em relação ao ano anterior, fortalecendo a importância desse 

tipo de investimento para o ambiente de inovação brasileiro (Investimento, 2021). No que se 

refere ao segmento de Agtech foram captados US$ 70 milhões, cerca de 2% deste montante, 

levando em consideração as seguintes características: mercado relevante, histórico de adoção 

tecnológica, grande potencial de criação de conhecimento específico aplicado ao setor e 

tecnologias digitais que podem ser aplicadas ao campo (Startups, 2021). Segundo Sollito 

(2020), alguns fundos menores também vêm demonstrando interesse pelo mercado Agtech 

brasileiro, como o PoliAngels e o GVAngels, com foco em capital semente, e aportes em 

startups que atuam com tecnologias digitais. 

Ainda de acordo com Sollito (2020) o mercado brasileiro vem atraindo novos 

investidores internacionais, tendência identificada desde 2019, com a entrada do Softbank, 

grupo japonês que investiu em startups promissoras em vários setores, incluindo o de Agtech. 

Outros destaques ficam por conta da atuação do fundo de investimento e aceleradora The 

Yield Lab, de origem norte-americana, com foco em startups relacionadas ao agronegócio, 

além da ampliação da atuação da Plug and Play, aceleradora dos Estados Unidos, que também 

inaugurou um escritório local para estimular a entrada de novos investidores no mercado 

brasileiro, e o Brasil Venture Capital, focado em startups em estágio inicial, com 

investimentos pré-seed e seed. 



30 
 
 

Além disso, muitas grandes empresas possuem ações de Corporate Venture Capital2 

(CVC), as quais tem o objetivo de se relacionar com o ecossistema de inovação e estabelecer 

parcerias com instituições de fomento, ou mesmo diretamente com startups, através de 

contratos de cooperação ou de investimentos. A motivação dessas corporações é manter-se à 

frente da evolução tecnológica, mesmo que de forma indireta. Neste contexto, as organizações 

avaliam diferentes critérios para investir no negócio, como o diferencial tecnológico, o 

modelo de negócio da startup, além da equipe existente, para que a tomada de decisão da 

aquisição possa ser alinhada com o objetivo estratégico da corporação. 

 

2.3. Ecossistema de inovação 

Há uma relação com a geração de comunidades, ou os chamados ecossistemas, que 

tendem a “agrupar” as iniciativas de inovação. Assim, o conceito de ecossistema é utilizado 

referindo-se a uma expressão que surgiu da ecologia na década de 1930 com Tansley (1935), 

para referir-se a grupos de empresas ou de diferentes organizações que interagem entre si para 

gerar novos negócios e inovações. No ambiente empreendedor, costuma-se usar essa 

abordagem para descrever processos de interação de cunho social, institucional e cultural 

desenvolvidos entre players de um mesmo local, a fim de promover o crescimento de novos 

empreendimentos. Com isso, polos com grande concentração de empresas nascentes de base 

tecnológica agrícola podem ser denominados “ecossistemas agtech” (Moore, 1993; Autio & 

Thomas, 2014).  

Dessa forma, o termo “ecossistema de inovação” tem ganhado espaço nos estudos e 

na literatura sobre estratégia, inovação e empreendedorismo, sendo empregado de diferentes 

formas e sentidos, algumas vezes no mesmo contexto de ecossistema de negócios e 

ecossistema empreendedor. Porém, de acordo com Gomes et. al., (2018), o ecossistema de 

negócios ou empreendedor estaria mais relacionado à captura de valor, enquanto o conceito 

de ecossistema de inovação propõe a cocriação de valor. 

Segundo Moore (1993), no âmbito de um ecossistema de negócios, o trabalho 

colaborativo e, ao mesmo tempo, competitivo, leva à coevolução das capacidades das 

empresas no sentido de desenvolver novos produtos, satisfazer as necessidades dos clientes e 

eventualmente incorporar uma nova rodada de inovações. Dessa maneira, Autio e Thomas 

                                                     
2 Representa o aporte direto de investimentos de grandes corporações em startups. Pode ser feito através de hubs 

criados pelas empresas, fundos de investimento ou pela compra direta de parte ou da totalidade do capital 

acionário da startup. 
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(2014) definem como “ecossistema de inovação” os processos de desenvolvimento, 

disseminação e consolidação de inovações, o qual oferece oportunidades de interações e 

relacionamentos desenvolvidos por conjuntos de organizações interconectadas, 

desenvolvendo em processos de especialização, co-evolução e co-criação de valor. E nesse 

aspecto de criação conjunta de valor, Gomes et al. (2016) enfatizam que isso ocorre a partir de 

um conjunto de atores interconectados e interdependentes (que podem ser empresas locais, 

clientes, fornecedores, centros de inovação e instituições). 

De acordo com Russell e Smorodinskaya (2018), as redes de negócios com maior 

complexidade nos aspectos de interação são capazes de gerar maior sinergia na inovação. 

Assim, os ecossistemas de inovação são compostos por redes que progrediram da cooperação 

para a colaboração entre agentes. Dessa forma, os ecossistemas de inovação que permitem a 

inovação contínua, como clusters de inovação, têm um padrão de colaboração em hélice 

tripla3 mais complexo, sendo necessário para manter o seu dinamismo, um envolvimento 

contínuo das relações sinérgicas de pessoas, conhecimento e recursos. Portanto, em um 

ecossistema de inovação dinâmico, a cocriação é uma força fundamental para sustentar a 

capacidade de resposta às mudanças internas e às forças externas do mercado. 

O ecossistema conta com instituições altamente qualificadas tecnicamente que tem 

como objetivo fomentar o desenvolvimento de negócios e tem atividades diretamente voltadas 

para startups. Alguns desses ambientes são as incubadoras, aceleradoras e hubs de inovação. 

Segundo Grilmaldi e Grandi (2005), uma incubadora tem o intuito de alavancar negócios, 

talentos empreendedores e acelerar a velocidade do desenvolvimento de tecnologias. Para 

esse propósito, existe um espaço flexível para as empresas nascentes, equipamentos 

compartilhados e serviços administrativos, bem como suporte em negócios, marketing, 

construção de equipes, obtenção de capital, etc. É o local que as empresas dão os primeiros 

passos, geralmente estão localizados em instituições de ensino. Já para Lynn (2012), 

aceleradoras são organizações compostas por empreendedores experientes que disponibilizam 

serviços, espaços, rede de contatos, mentorias, conhecimentos em gestão e, principalmente, a 

expertise em criação de novos negócios para startups com o propósito de ajudá-las a serem 

bem-sucedidas.  

O auxílio é dado na estruturação do escopo dos empreendedores, o ajuste detalhado 

da ideia e, essencialmente, a mentoria sobre negócio e seu lançamento no mercado. O 

processo ocorre em um período de imersão com foco intensivo em mentorias focadas na 

                                                     
3 Hélice tripla é a interação entre instituições governamentais, universidades e empresas (Etzkowitz, 2002). 
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melhoria do modelo de negócios. Após esse período, as melhores startups são selecionadas 

para uma apresentação para investidores-anjo, venture capitalists, e potenciais 

parceiros/clientes. Outro local direcionado para startups são os hubs de inovação. De acordo 

com o Global Startup Ecosystem Report (2019), hubs de inovação são espaços voltados para a 

geração de negócios que reúnem startups, médias e grandes empresas e potenciais 

investidores, com o intuito de ajudar na estruturação dessas empresas de base tecnológica com 

alto potencial de crescimento. 

 
Quadro 2. Diferenças entre incubadoras, aceleradoras e hubs de inovação 

 Incubadora Aceleradora Hub de Inovação 

Tempo limitado Não Sim Não 

Duração 1-5 anos 3-12 meses Sem tempo definido 

Programa em grupo Não Sim Depende do modelo 

Modelo de negócio Aluguel (sem fins 

lucrativos) 

Investimento 

(também pode ser 

sem fins lucrativos 

Depende do modelo 

(corporativo, 

empreendimento 

próprio) 

Participação acionária Não Sim Geralmente não 

Processo seletivo Não competitivo Competitivo, cíclico Não competitivo 

Estágio do 

empreendimento 

Inicial Tração Geralmente tração e 

scale up 

Educação Ad hoc, recursos 

humanos, legal, etc 

Seminário Palestra, workshop 

Local No local Normalmente no 

local 

Local e/ou remoto 

Mentoria Mínima, tática Intensa (por pessoal 

próprio e outros) 

Mínima (depende do 

modelo) 

Encontro com investidores Às vezes Sim Às vezes 

Distribuição geográfica Em todas as regiões Principais cidades Principais cidades 

Fonte: adaptado de Cohen (2013). 

 

Portanto, define-se um ecossistema de inovação como uma rede de atores 

interdependentes que combinam recursos e/ou capacidades especializadas, embora 

complementares, na busca de co-criar e entregar uma proposta de valor abrangente para os 

usuários finais, e também se apropriar dos ganhos recebidos no processo (Autio & Thomas, 

2014; Gomes et al., 2016; Russell & Smorodinskaya, 2018). 
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Existem diversas comunidades de inovação espalhadas pelo território brasileiro que 

fomentam a inovação e o empreendedorismo. Segundo mapeamento da Abstartups 

(Associação Brasileira de Startups) realizado em 2020, existem 38 comunidades no Brasil de 

diversos segmentos de atuação: agrícola, finanças, construção civil, marketing, tecnologia de 

informação etc. Nesse âmbito, algumas regiões do país merecem destaque pela concentração 

de comunidades e ecossistemas voltadas para o agronegócio (Abstartups, 2021). No tópico a 

seguir, será apresentado uma descrição sobre os principais ecossistemas voltados para o 

agronegócio no Brasil. 

 

2.3.1. Caracterização de Ecossistemas de Inovação do Agronegócio no Brasil 

Na região Centro-Oeste, evidencia-se a estrutura de áreas de inovação e mecanismos 

provedores de empreendimentos, com a presença de parques tecnológicos, espaços de 

trabalho e colaboração, incubadoras, aceleradoras e comunidades de startups como: StartUp 

(Cuiabá), HubNorte (Sinop), Roncador Valley: Startup Go, Comunidade Jataí, Liga de 

empreendedorismo UEG, StartupMS. Além da realização de muitos eventos para estimular o 

empreendedorismo, como Startup Weekend, Sebrae Startup Day, talks, meetup, hackathons e 

bootcamps. Considerando a relevância econômica do setor agropecuário na região, são 

promovidas feiras e exposições de grande porte (Abstartups, 2021; Bambini & Bonacelli, 

2019). 

Importante mencionar que o polo de Cuiabá tem ganhado espaço na mídia, com a 

presença do projeto Agrihub (rede de inovação em agricultura e pecuária) coordenado por 

instituições locais como a Famato (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato 

Grosso) e o IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária). A ação deste hub 

visa à promoção do ecossistema Agtech do Estado do Mato Grosso com a promoção de 

eventos como o Summit AgriHub, e um espaço físico, o Agrihub Space, para startups e 

empresas interagirem a fim de desenvolver e aprimorar soluções existentes que possam atuar 

em necessidades dos produtores rurais e das empresas (Bambini & Bonacelli, 2019). 

No Estado do Paraná, na cidade de Londrina, localiza-se o SRPValley, desenvolvido 

ao redor da Sociedade Rural do Paraná e instituições parceiras. Com isso, a cidade ganhou 

relevância como um polo empreendedor com foco no setor agropecuário, com centros de 

pesquisa, aceleradoras, além de vários eventos com a temática do empreendedorismo e 

agropecuária, como a ExpoLondrina, um dos mais conhecidos (Bambini & Bonacelli, 2019). 
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No Estado de Minas Gerais existem dois ecossistemas importantes voltados a 

Agtechs. Em Uberlândia existe uma estrutura de apoio à inovação com incubadoras, 

aceleradoras, vários grupos, a comunidade de startups Uberhub, além da presença de grandes 

empresas do agronegócio como Cargill e Monsanto. As startups atuam com tecnologia de 

informação, drones, economia compartilhada, e possuem fácil acesso a investidores, como 

Algar Ventures, Cedo Finances, FCJ Triângulo, ISF Investimentos. Outro ecossistema Agtech 

importante do Estado fica localizado na cidade de Viçosa, cuja Universidade Federal (UFV) 

obteve a 6ª classificação entre as Universidades Empreendedoras do Brasil, pela 

Confederação Brasileira de Empresas Juniores, que classifica as universidades pelas suas 

práticas empreendedoras e inovadoras. Há concentração de startups atuantes em agropecuária 

de precisão e monitoramento de rebanhos (Abstartups, 2021; Bambini & Bonacelli, 2019). 

No que diz respeito ao Estado de São Paulo, existem 154 organizações públicas e 

privadas que atuam em conjunto ao ensino superior e pesquisa em áreas relacionadas às 

Ciências Agrárias (Firetti et al, 2016), assim como importantes centros tecnológicos atuando 

em diversos domínios científicos como: aeroespacial, nanotecnologia, saúde e tecnologia de 

informação. As instituições estão fortemente concentradas regionalmente pelo Estado, as 

cidades de Campinas e São Paulo possuem 30% das instituições. Os segmentos industriais 

mais intensivos em tecnologia do Estado estão localizados no eixo territorial São José dos 

Campos - ABC Paulista - São Paulo – Campinas - Ribeirão Preto, que inclui São Carlos, 

Araraquara e Botucatu (Firetti et al, 2016).  

Em São José dos Campos existe a comunidade ParaybaVally, com hub de inovação e 

incubadoras, com muitas Agtechs com foco em tecnologia de informação e 

geoprocessamento. Sâo promovidos vários eventos para desenvolver a cultura empreendedora 

e habilidades técnicas, como programação (Bambini & Bonacelli, 2019). 

O Vale do Piracicaba-SP, ou “AgTech Valley”, como já mencionado, conta com a 

participação de entidades públicas, empresas privadas, instituições de ensino, centros de 

pesquisa e inovação, com o objetivo de promover a região como local promissor no 

desenvolvimento, difusão e uso de tecnologias voltadas para a agricultura. A cidade possui 

uma importante ligação com o agente mais antigo do ecossistema, a ESALQ/USP. Além de 

referência em ciência e tecnologia para o agronegócio, o Vale do Piracicaba é importante polo 

agrícola de geração de conhecimento e tecnologia, muito associado à cana-de-açúcar, com 

grandes organizações, como Raízen, Cosan, CNH Industrial [Case IH/New Holland], 

Caterpillar e os centros de pesquisa, como o CTC [Centro Tecnológico Canaveira] (Pezzotti, 
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2021). Além disso, existem os hubs de inovação e incubadoras que lidam diretamente com as 

startups “dentro” do Vale. Em destaque: 

 ESALQTech Incubadora Tecnológica 

 Pulse Hub de Inovação - Iniciativa Raízen 

 AgTech Garage 

 We Believe in Great Ideas - WBGI 

 Parque Tecnológico Piracicaba 

 

A ESALQTec Incubadora Tecnológica, vinculada à ESALQ, representa um 

mecanismo importante nesse ecossistema de startups como auxiliadora de crescimento. A 

incubadora oferece um suporte gerencial, capacitação e infraestrutura para empreendedores 

iniciantes, e em grande parte relacionado com pesquisas na própria universidade, além de 

orientações na área financeira, comercial, administrativa e jurídica (Matos, 2017). 

O Pulse Hub de Inovação é uma iniciativa da empresa Raízen, uma joint venture 

entre Cosan e Shell, que atua desde o cultivo da cana, com a produção de açúcar, etanol e 

bioenergia, até logística, distribuição e comercialização de combustíveis. A iniciativa do hub é 

para servir como um ponto de encontro entre Startups, Corporações, Investidores, Entidades e 

Universidades, para contribuir com o crescimento de startups em atuação colaborativa com 

parceiros e atores da indústria e do agronegócio (Pulse Hub, 2021). 

O AgTech Garage é um hub de inovação que abrange os mais distintos atores do 

ecossistema de startups, incluindo além das próprias startups, corporações, produtores rurais, 

investidores entre outros, no intuito de promover um agronegócio sustentável e competitivo 

no Brasil, oferecendo também cursos de empreendedorismo (AgTech Garage, 2021). 

A WBGI, We Believe in Great Ideas (Em tradução livre, Nós Acreditamos em 

Grandes Ideias), não se caracteriza como uma aceleradora ou incubadora, mas sim em 

ambiente que acredita e possibilita o desenvolvimento de ideias. Tem o objetivo de evoluir e 

concretizar projetos inovadores com foco em resultados, envolvendo e integrando 

empreendedores, investidores e parceiros estratégicos desenvolvendo negócios disruptivos 

(WBGI, 2021). 

O Parque Tecnológico Piracicaba “Engenheiro Agronônomo Emílio Bruno Germek” 

posiciona Piracicaba e região como um polo de inovação tecnológicas do agronegócio, em 

especial do setor sucroenergético. O núcleo do parque conta com 24 boxes para empresas, 

auditório, salas de reunião, treinamento, biblioteca e laboratórios (Parque Tecnológico, 2021). 
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Sendo assim, o Vale do Piracicaba é um forte indício do engajamento da região no 

incentivo do desenvolvimento de tecnologias voltadas para o agronegócio, o que pode ser um 

indicador para o fato do Estado de São Paulo se destacar entre os estados brasileiros com 

maior surgimento de startups, nesse caso Agtechs. Essas iniciativas se tornam bastante 

atrativas para investidores que passam a observar o desenvolvimento das soluções, e geram 

uma confiabilidade para um possível investimento. 

Com isso posto, pode-se dizer que o ecossistema de inovação em si tem relação com 

a Teoria da Ecologia Organizacional e Institucional. A Teoria da Ecologia Organizacional 

busca explicar como as condições políticas, econômicas e sociais afetam a quantidade e 

diversidade de organizações em uma localização ou comunidade (Baum, 1999). Os autores 

Singh e Lumsden (1990) verificaram a convergência das perspectivas ecológicas e 

institucionais em organizações. As teorias institucionais e ecológicas têm convergido 

principalmente sobre a questão: como as variáveis do ambiente institucional (por exemplo, 

política governamental, condições políticas e relações de sanção) influenciam a dinâmica da 

população dessa comunidade? Segundo Scott e Meyer (1983), ambientes organizacionais 

representam mais do que simplesmente ser fontes para entrada, informação e conhecimento 

para saída, também existem regras institucionalizadas e crenças sobre organizações que 

circulam nesses ambientes. 

Nesse sentido, a Teoria Institucional propõe que uma organização tem mais chances 

de sobreviver se ela obtém legitimidade, suporte social e aprovação dos atores no ambiente 

institucional no qual está inserida. Essa legitimidade externa eleva o status da organização na 

comunidade, facilita a obtenção de recursos, impede questionamentos sobre os direitos de 

uma organização e a competência para fornecer produtos ou serviços específicos e permite 

que a organização demonstre sua conformidade com as normas e expectativas institucionais 

(DiMaggio e Powell, 1983). 

 

2.4. Ecossistema como um ambiente institucional 

Instituições são formadas por uma série de elementos ou aspectos, como crenças, 

costumes, normas, religiões, sistema judicial, procedimentos burocráticos, estrutura de 

governo e mecanismos de mercado (Avila, 2013; North, 1990; North, 1991; Williamson, 

2000). Segundo Ávila (2013), o principal objetivo da existência de um ambiente institucional 

está relacionado à redução de incertezas que são características do comportamento humano, 

atuando como padrões que equilibram comportamentos distintos dentro de um mesmo 
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ambiente. Em comparação, North (1991) diz que as instituições são estabelecidas como as 

regras do jogo, tendo as organizações como os jogadores (“players”) e as instituições com um 

papel central na estruturação de mecanismos de mercado que adequam as empresas conforme 

as regras, podendo, assim, as organizações e os indivíduos envolver-se com menos riscos ou 

custos. 

Dessa maneira, de acordo com Busenitz et al. (2000) e Scott (1995, 2001) sabe-se 

que usualmente três aspectos compõem as instituições: o componente regulatório, normativo e 

cognitivo. Esses três elementos compõem o ambiente institucional, isto é, compreende as 

regras políticas, sociais e jurídicas que estabelecem a base para a produção e a distribuição, a 

cujas organizações devem obedecer para receber apoio e legitimidade (DiMaggio & Powell, 

1991). 

Assim sendo, as condições para um ambiente empreendedor ou de inovação incluem 

estruturas legais e institucionais para o funcionamento de empresas, presença de 

empreendedores experientes, presença de uma pessoas capacitadas, acessibilidade de 

fornecedores e clientes ou novos mercados, acesso a recursos para financiamento e 

investimento, alta competitividade entre empresas, políticas governamentais favoráveis, 

provisão de treinamento e serviços de suporte, assim como uma infraestrutura de suporte 

(Gartner, 1985). 

Nesse sentido, Lawrence (1990) afirma que o ambiente institucional também 

influencia a formação de redes de cooperação, assim como, a inovação nessas organizações. 

Não somente a formação de redes, como também as condições oferecidas pelo ambiente 

institucional é um fator a ser levado em consideração. Um ambiente, como um ecossistema de 

inovação, fomenta uma cultura de parceria, sistemas de suporte, infraestrutura, que podem 

levar ao desenvolvimento de novas tecnologias e negócios. Empresas localizadas em parques 

tecnológicos, por exemplo, apresentam uma maior chance de realizarem conexões com 

universidades ou grandes corporações, quando comparadas com empresas similares 

localizadas fora deles. 

Kenney e Patton (2006) afirmam que o chamado ecossistema empreendedor é 

formado por instituições, como as vantagens a uma região em relação às outras. Essas 

instituições compõem o ecossistema que os autores definem como uma estrutura social 

propensa à inovação. Assim, segundo Adner (2006), o diferencial entre um ecossistema 

empreendedor, composto por instituições e empresas específicos, e ambiente empreendedor é 

a criação de valor e o crescimento que se tornam possíveis para esses lugares. Uma empresa 
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tem vantagens por estar inserida nesse ambiente, e estar em contato com essas instituições e 

empresas é o que lhe permite criar valor e crescer. São esses os aspectos que incentivam o 

constante crescimento e o desenvolvimento do ecossistema. 

Segundo Isenberg (2011), esse ecossistema de inovação como uma estrutura surge e 

se desenvolve quando existe um fomento ao empreendedorismo ocorrendo com consistência e 

regularidade. Os conceitos de um ecossistema de inovação destacam a importância das 

condições ambientais como fatores essenciais para o desenvolvimento e a manutenção da 

atividade empreendedora em um ambiente específico, assim como para a criação de 

oportunidades e condições para aproveitamento dessas oportunidades. Dessa forma, Gnyawali 

e Fogel (1994) e Isenberg (2011) destacam as seguintes circustâncias como políticas públicas, 

cultura empreendedora, sistemas de suporte, recursos humanos e financiamentos e fundos 

para identificar condições ambientais ou pilares que, de certa forma interligados, somam força 

e compõem a importância de certos ambientes ou, até mesmo, regiões. 

 
Quadro 3. Síntese de conceitos dos pilares 

Pilar Conceituação Referências 

Políticas 

públicas 

O pilar de políticas públicas é formado por instituições 

governamentais de apoio ao empreendedorismo, como 

universidades públicas ou, até mesmo, órgãos de regulamentação. 

Existe uma estrutura legal que fundamenta as regras 

governamentais, como, por exemplo, barreiras de entradas para 

novas empresas, restrições para importações e exportações, 

requerimentos legais para registrar e operar uma nova empresa, 

previsão de leis de falência, quantidade de órgãos reguladores e de 

controle para quem os empreendedores devem reportar, além de leis 

de propriedade intelectual. 

Isenberg 

(2011) 

Financiamento 

e fundos 

O pilar de financiamento e fundos é constituído por instituições 

responsáveis pelo financiamento do empreendedorismo e novos 

negócios, como investidores anjos, fundos de capital de risco e 

capital semente, entre outros. Geralmente, o auxílio financeiro para 

os empreendedores vindo de investidores serve para um de três 

objetivos: acumular capital para iniciar o novo negócio, diversificar 

ou expandir os riscos da startup, financiar e possibilitar o 

crescimento e a expansão. Não é de interesse dos investidores o 

aumento de barreiras para empreendedorismo e o crescimento das 

preocupações para os empreendedores. A importância do papel do 

Foster et al. 

(2013) 
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capital em um ecossistema empreendedor ou de inovação pode ser 

identificada quando o empreendedor não necessita mais se 

endividar e buscar capital próprio para desenvolver sua empresa, 

pois é o investidor que passa a ter essa função. 

Cultura 

empreendedora 

O pilar de cultura empreendedora é composto por características 

sociais e pode ser compreendido como a atitude em relação ao 

empreendedorismo. Alguns fatores que formam esse pilar, se diz 

respeito a presença de empreendedores experientes e de exemplos 

de empreendedores bem-sucedidos, à existência de pessoas com 

tendências empreendedoras e à propensão a empreender, ao 

reconhecimento social da performance empreendedora exemplar, à 

proporção de pequenas empresas na população de empresas do 

ambiente, à diversidade de atividades econômicas e à existência de 

crescimento econômico. 

Isenberg 

(2011) 

Sistemas de 

suporte 

Os sistemas de suporte que fazem parte deste pilar estão 

relacionados com o papel de incentivadores do empreendedorismo 

com hubs, aceleradoras, incubadoras, etc, não tendo relação direta 

com o governo. O relatório do Fórum Econômico Mundial define 

como partes desse pilar do ecossistema a presença de mentores e 

conselheiros, serviços profissionais, incubadoras e aceleradoras de 

empresas e, principalmente, uma rede de companheiros 

empreendedores. A existência de serviços de aconselhamento e 

suporte para o empreendedorismo, redes de empreendedorismo, 

incubadoras, programas de incentivo governamentais para pequenos 

negócios e startups, apoio governamental para pesquisa e 

desenvolvimento, incentivos e isenções fiscais, redes de informação 

e conhecimento locais e internacionais e estruturas de transporte e 

comunicação modernas, é o que caracteriza esse pilar. 

Foster et al. 

(2013) 

Recursos 

humanos 

O pilar de recursos humanos abrange, tanto os profissionais 

qualificados por meio da educação voltada para o 

empreendedorismo, quanto a mão de obra geral. Incluindó também 

a educação técnica e vocacional disponível, educação voltada para 

gestão e negócios, programas de treinamentos para 

empreendedorismo, programas técnicos e vocacionais e 

disponibilidade de informações. Além disso, a presença de talentos 

de gestão, talentos técnicos, a existência de experiência em 

Isenberg 

(2011) 
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empresas empreendedoras, disponibilidade de outsourcing, acesso a 

força de trabalho estrangeira, grandes universidades fornecendo 

profissionais recém-formados para as novas empresas, força de 

trabalho disponível com educação básica e universitária e 

treinamentos específicos de empreendedorismo, como aspectos 

importantes e que podem ser contemplados nesse pilar. 

Fonte: adaptado de Isenberg (2011), Gnyawali e Fogel (1994) e Foster et al. (2013). 

 

Pode-se fazer uma comparação entre os pilares e os componentes que compõem um 

ambiente institucional: regulatório, cognitivo e normativo. 

O componente regulatório está muito interligado com as leis existentes e a 

promulgação de novas, que as empresas precisam seguir. Além de apresentar uma 

dependência significativa da estrutura de poder legislativa, cujas regras podem afetar o 

ambiente econômico e devem ser seguidas pelas instituições (Ávila, 2013; Busenitz et al., 

2000). Sendo constituído por regras formais, as quais apresentam um caráter coercitivo e que 

dispõem de instituições reguladoras e de controle, com o intuito de certificarem-se de que as 

regras estão sendo cumpridas, esse componente está relacionado com o pilar de políticas 

públicas. 

Já o componente cognitivo refere-se à forma como os indivíduos e organizações 

percebem e interpretam a realidade, ou seja, os aspectos institucionais que os indivíduos 

consideram quando reagem aos estímulos do ambiente. São considerados também como 

sendo conhecimentos e habilidades para estabelecer e operar novos negócios. A partir disso 

existe uma relação com os modelos de comportamento dos indivíduos, considerando-se a 

subjetividade que reflete a forma como os indivíduos percebem e interpretam os fatores, 

construindo assim, as identidades dos atores (Ávila, 2013), tendo uma relação com o pilar de 

cultura empreendedora. Dessa forma, de acordo com Isenberg (2011), as habilidades 

empreendedoras e de gestão melhoram com o aumento da formação e experiência dos 

indivíduos inseridos nesse ecossistema. Histórias de sucesso podem inspirar novas gerações e 

tornar esse ambiente culturalmente mais tolerante ao risco, às falhas e à criação de riqueza. O 

caminho mais curto para criar esse ciclo virtuoso é atuar diretamente, melhorando, cultivando 

e desenvolvendo um ecossistema geograficamente concentrado que seja propício ao 

empreendedorismo e ao seu sucesso. 

Por fim, o componente normativo refere-se aos aspectos morais e culturais do 

ambiente institucional. As normas e valores são aplicados a todo o conjunto de indivíduos ou 
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organizações, contudo, alguns deles são destinados apenas a uma parcela específica desses 

indivíduos ou organizações, a depender dos papeis de cada um. Nessa perspectiva, "ações 

legitimadas são construídas socialmente e evoluem através de interações constantes, 

transformando-se em normas de comportamentos aceitáveis". Nesse sentido, esse componente 

se manifesta em padrões e convenções comerciais, tais como aqueles estabelecidos por 

associações profissionais, de comércio, e grupos de negócios. Assim, as empresas podem ser 

direcionadas por padrões menos formais, muitas vezes instituídos por associações ou 

mecanismos de organização firmados e liderados pelas próprias empresas, em grupo (Ávila, 

2013). Tendo muita relação com o pilar de recursos humanos. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Abordagem da pesquisa 

Para essa pesquisa foi determinado o uso da abordagem quantitativa que possibilita 

testar as relações entre os constructos definidos. Por essa característica, essa abordagem não 

permite uma aproximação do pesquisador com o fenômeno estudado, havendo uma 

observação imparcial, distante, com o foco na mensuração de conhecimentos, 

comportamentos, atitudes ou opiniões, como afirma Cooper e Schindler (2016), além de se 

preocupar com a mensurabilidade, causalidade, generalização e replicação (Miguel et al., 

2010). 

Neste estudo, os resultados foram apresentados de uma maneira descritiva, como 

formas para compreender as correlações dos componentes. De acordo com Sampieri et al. 

(2006), estudos do tipo descritivo buscam especificar propriedades e características 

importantes dos fenômenos analisados. 

 

3.2. Instrumento para coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados é utilizado para reunir informações a fim de atingir 

os objetivos traçados. Por ser uma pesquisa quantitativa, o método escolhido foi um 

levantamento através de um questionário estruturado online, que visa compreender as relações 

entre as variáveis de uma amostra extraída do universo dimensionado na pesquisa. O 

questionário tem a utilidade de verificar de maneira mais abrangente o fenômeno, alcançando 

um número maior de respondentes, porém sem uma preocupação com a profundidade do caso 

analisado (Sampieri et al., 2006). 

Para a construção do questionário foi utilizada a plataforma Google Forms, sendo 

possível organizar as questões de uma forma que fosse de fácil compreensão. Todas as 

questões eram obrigatórias, diminuindo, assim, a ocorrência de valores ausentes (missing 

values). O questionário foi dividido em: caracterização da startup/agtech, investimentos e 

financiamentos, dificuldades enfrentadas pela startup, participação no ecossistema, benefícios, 

captura de valor no ecossistema de inovação, avaliação geral do ecossistema, e finalizando 

com o perfil do respondente. Assim como mostra o Quadro 5, evidenciando as seções, 

principais considerações e respectivas referências. No Apêndice A é possível visualizar o 

questionário completo. 
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Quadro 4. Síntese da construção do questionário 

Seção Objetivo Objetivo específico a ser 

atingido 

Considerações teóricas Referências 

Perfil da 

startup 

Caracterizar o 

perfil da startup 

Caracterizar o ecossistema 

de inovação em Agtechs 

em Piracicaba-SP, a partir 

do perfil das startups 

A classificação de agtechs 

é dividida por segmento 

de atuação tecnológica e 

de aplicação, além da 

classificação do estágio de 

desenvolvimento (ideação, 

operação, tração e scale-

up). 

Jardim 

(2018); 

Marmer et 

al. (2011); 

Abstartups 

(2021). 

Investimentos 

e 

financiamentos 

Verificar a 

relação da 

startup com a 

captação de 

recursos 

Caracterizar o ecossistema 

de inovação em Agtechs 

em Piracicaba-SP, a partir 

do perfil das startups 

Empresas em fase inicial, 

em sua maioria, precisam 

de recursos financeiros 

para auxiliar em sua 

operação. A necessidade 

de capital se intensifica, 

no caso de startups, pois, 

na prática, a maioria tem 

um acesso muito limitado 

ao capital e há uma 

urgência de crescimento, 

impulsionado pela 

velocidade dos avanços 

tecnológicos, que faz com 

que essa veemência por 

recursos seja tão grande. 

Tanrisever; 

Erzurumlu; 

Joglekar 

(2012). 

Dificuldades 

enfrentadas 

pela startup 

Identificar as 

principais 

dificuldades 

apontadas pela 

startup em 

relação ao 

desenvolvimento 

do negócio 

Caracterizar o ecossistema 

de inovação em Agtechs 

em Piracicaba-SP, a partir 

do perfil das startups 

Startups são organizações 

em constante crescimento 

e evolução, podendo estar 

em estágios de maturidade 

diferentes. Dessa forma, 

convencionou-se 

categorizar esses estágios, 

sobretudo, pelo principal 

desafio que a startup busca 

superar em determinada 

Blank & 

Dorf 

(2014); Ries 

(2012). 
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fase do empreendimento.  

Participação 

no Ecossistema 

de Inovação 

AgTech Valley 

Caracterizar o 

vínculo com o 

ecossistema 

Caracterizar o ecossistema 

de inovação em Agtechs 

em Piracicaba-SP, a partir 

do perfil das startups; 

 

Identificar os pilares 

fortes do ecossistema de 

inovação AgTech Valley, 

como um ambiente 

institucional. 

O ecossistema conta com 

instituições altamente 

qualificadas tecnicamente 

que tem como objetivo 

fomentar o 

desenvolvimento de 

negócios e tem atividades 

diretamente voltadas para 

startups. Alguns desses 

ambientes são as 

incubadoras, aceleradoras 

e hubs de inovação. 

Grilmaldi e 

Grandi 

(2005); 

Lynn 

(2012); 

Global 

Startup 

Ecosystem 

Report 

(2019). 

Benefícios da 

participação 

no Ecossistema 

de Inovação 

AgTech Valley 

Analisar a 

percepção do 

respondente 

acerca da 

contribuição do 

ecossistema para 

o 

desenvolvimento 

da startup 

Caracterizar o ecossistema 

de inovação em Agtechs 

em Piracicaba-SP, a partir 

do perfil das startups 

 

Identificar os pilares 

fortes do ecossistema de 

inovação AgTech Valley, 

como um ambiente 

institucional;  

 

Identificar a influência 

dos pilares existentes no 

ecossistema de inovação 

AgTech Valley em 

relação ao 

desenvolvimento do 

No âmbito de um 

ecossistema de inovação, 

o trabalho colaborativo e, 

ao mesmo tempo, 

competitivo, leva à 

coevolução das 

capacidades das empresas 

no sentido de desenvolver 

novos produtos, satisfazer 

as necessidades dos 

clientes e eventualmente 

incorporar uma nova 

rodada de inovações. 

Como “ecossistema de 

inovação” os processos de 

desenvolvimento, 

disseminação e 

Moore 

(1993); 

Autio e 

Thomas 

(2014). 
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negócio, evidenciado 

pelos estágios de 

desenvolvimento da 

agtech (ideação, operação, 

tração e escala). 

consolidação de 

inovações, o qual oferece 

oportunidades de 

interações e 

relacionamentos 

desenvolvidos por 

conjuntos de organizações 

interconectadas, 

desenvolvendo em 

processos de 

especialização, co-

evolução e co-criação de 

valor.  

Captura de 

valor no 

Ecossistema de 

Inovação 

AgTech Valley 

Qualificar a 

relação da 

startup com o 

ecossistema 

Identificar os pilares 

fortes do ecossistema de 

inovação AgTech Valley, 

como um ambiente 

institucional;  

 

Identificar a influência 

dos pilares existentes no 

ecossistema de inovação 

AgTech Valley em 

relação ao 

desenvolvimento do 

negócio, evidenciado 

pelos estágios de 

desenvolvimento da 

agtech (ideação, operação, 

tração e escala). 

O aspecto de criação 

conjunta de valor do 

ecossistema, enfatiza que 

isso ocorre a partir de um 

conjunto de atores 

interconectados e 

interdependentes (que 

podem ser empresas 

locais, clientes, 

fornecedores, centros de 

inovação e instituições). 

Gomes et 

al. (2016). 
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Avaliação 

geral sobre o 

Ecossistema de 

Inovação 

AgTech Valley 

Capturar a 

avaliação dos 

agentes 

responsáveis em 

relação ao 

ambiente local 

de inovação, sob 

a ótica dos 

pilares presentes 

no ecossistema e 

o grau de 

importância de 

determinados 

aspectos para o 

desenvolvimento 

de negócios 

Identificar os pilares 

fortes do ecossistema de 

inovação AgTech Valley, 

como um ambiente 

institucional;  

 

Identificar a influência 

dos pilares existentes no 

ecossistema de inovação 

AgTech Valley em 

relação ao 

desenvolvimento do 

negócio, evidenciado 

pelos estágios de 

desenvolvimento da 

agtech (ideação, operação, 

tração e escala). 

O ambiente institucional 

também influencia a 

formação de redes de 

cooperação, assim como, a 

inovação nessas 

organizações. Não 

somente a formação de 

redes, como também as 

condições oferecidas pelo 

ambiente institucional é 

um fator a ser levado em 

consideração. Um 

ambiente, como um 

ecossistema de inovação, 

fomenta uma cultura de 

parceria, sistemas de 

suporte, infraestrutura, que 

podem levar ao 

desenvolvimento de novas 

tecnologias e negócios. 

Lawrence 

(1990). 

Perfil do 

respondente 

Identificar o 

perfil 

demográfico dos 

respondentes 

N/A N/A N/A 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Para a aplicação do questionário era necessário que os participantes tivessem vínculo 

com o Ecossistema de Inovação do AgTech Valley, seja através de startups, seja trabalhando 

em ambientes com relacionamento com o ecossistema (hubs de inovação, empresas, 

universidades), sendo preciso se denominar no início da pesquisa. Assim foram 

caracterizados, como mostra o quadro abaixo: 
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Quadro 5. Características das personas da pesquisa 

Denominação Características 

Agtech/startup Startup pode ser definida como uma empresa de base tecnológica, que busca 

desenvolver um modelo de negócio repetível e escalável, podendo ser 

encontrada em ecossistemas de inovação que visam o desenvolvimento de 

iniciativas empreendedoras.  

Levando em consideração um setor específico, como o agronegócio, surge o 

termo AgTech, um acrônimo de “tecnologia agrícola” em inglês. É uma 

expressão utilizada para nomear o amplo conjunto de novas tecnologias 

empregadas no setor do agronegócio (Abstartups, 2015; Fiates, 2014; 

Agfunder, 2019). 

Agente de inovação O Agente fomenta a inovação no ecossistema. Propõe soluções e oferece 

respostas às demandas do negócio, gerando impacto na gestão empresarial, 

na melhoria de produtos, processos e na identificação de novos nichos de 

mercado para produtos e serviços. Geralmente está ligado a algum ambiente 

de inovação, como hubs, aceleradoras, incubadoras, etc (Sebrae, 2014). 

Investidor Pessoa que investe dinheiro em ideias com alto potencial de crescimento, 

podendo estar ligada a fundos de capital ou investir o próprio dinheiro.  

Empresa/Corporação Organização que participa do ecossistema e promove a geração de 

oportunidades para empreendedores. 

Centro de pesquisa Instituto de pesquisa que reúne pesquisadores de diferentes áreas de 

conhecimento. 

Universidade Instituição de ensino que desempenha o papel na formação acadêmica e 

iniciativas de inovação. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O questionário enviado foi voltado principalmente para colaboradores de 

startups/agtechs que estão envolvidos no cotidiano do negócio e podem compreender melhor 

como o ecossistema pode exercer uma influência no desenvolvimento da startup. Nesse 

sentido, de acordo com VanderWerf e Brush (1989), os procedimentos de amostragem de 

indivíduos mais usados no empreendedorismo são caracterizados pelo (a) o fundador, (b) o 

proprietário (CEO) ou (c) o gerente de negócios do empreendimento. Para esse estudo, 

entende-se que esses três indivíduos são os mais capacitados para fornecer informações acerca 

deste estudo, pois possuem envolvimento com os processos internos da startup e relação com 

o AgTech Valley. 
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O processo de coleta ocorreu a partir do levantamento do Radar AgTech Brasil 

2020/2021 que identificou 1.574 agtechs situadas em território brasileiro, das quais 

aproximadamente 184 possuem vínculo ou alguma atividade com o Vale do Piracicaba, as 

quais foram identificadas a partir de buscas online nos sites das instituições que lidam 

diretamente com startups (Pulse Hub de Inovação, ESALQTec, Agtech Garage, WBGI e 

Parque Tecnológico). Com esse levantamento, foi possível buscar o contato direto dos sócios-

proprietários, CEOs, ou C-levels, na rede social LinkedIn, além da busca pelo contato pessoal 

em grupos de WhastApp. Identificado os perfis e contatos pessoais dos respondentes foi 

enviado uma mensagem sobre a realização da pesquisa e convite para contribuir respondendo 

o questionário. Além disso, o questionário foi compartilhado de modo público no perfil 

pessoal do LinkedIn da pesquisadora e em grupos de WhatsApp de empreendedorismo, 

alcançando outros indivíduos que não estavam previamente identificados. Esse procedimento 

aconteceu entre os dias 17/10/2021 e 11/01/2021. 

A fim de obter uma amostra representativa, além de agtechs/startups, foi permitido 

que outros players envolvidos no mercado tecnológico de inovação do agronegócio, como 

agentes de inovação, investidores, empresas, centros de pesquisa e universidades, pudessem 

contribuir com a pesquisa em relação a captura de valor do ecossistema, respondendo assim a 

seção final do questionário (Avaliação geral sobre o Ecossistema de Inovação AgTech 

Valley), visto que um ecossistema de inovação não é composto somente por startups. Nesse 

sentido, a partir da pergunta inicial do questionário foi possível determinar se o respondente 

faz parte de uma agtech/startup, continuando a sequência da pesquisa, ou denomina-se como 

um outro player: agente de inovação, empresa/corporação, centro de pesquisa, universidade, 

ou investidor, seguindo assim para a seção final, como dito acima. Com isso, foi possível 

aprofundar relações dos agentes responsáveis pela promoção do ambiente local de inovação 

sobre como o ecossistema pode influenciar no desenvolvimento do negócio. 

Foram enviados 184 questionários e foram obtidas 101 respostas. Os respondentes 

representam agtechs/startups, agentes de inovação, colaboradores de empresas/corporações 

que fazem parte do ecossistema e representantes de universidades/centros de pesquisa. Desse 

total, foram excluídos 6 casos de agtechs/startups que declararam que não possuem vínculo 

com o ecossistema de inovação AgTech Valley, não sendo possível avaliar o impacto do 

ecossistema em suas atividades, e outros 2 casos que se declararam como agentes de 

inovação, porém não possuem vínculo com as atividades do ecossistema de Piracicaba-SP, 

indicando discordância em suas respostas. Dessa forma, a amostra totalizou 93 respondentes. 
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3.3. Técnica de análise dos dados 

Tendo em vista a aplicação do questionário, com o intuito de medir opiniões, 

reações, sensações, hábitos e atitudes de um universo através de uma amostra (Manzato; 

Santos, 2012), a análise de dados foi realizada em duas etapas: tratamento dos dados brutos e 

análise das estatísticas descritivas (usando o software SPSS). 

O tratamento dos dados brutos ocorreu a partir da organização dos dados em 

planilhas do programa Microsoft Excel, as quais foram possíveis extrair os dados da 

plataforma Google Forms a fim de analisar cada caso para identificar a concordância com os 

critérios da pesquisa. Assim, foi observar a correlação dos dados e analisar as informações 

graficamente. Para a análise estatística descritiva foi utilizado o software SPSS, destacando a 

média e desvio padrão das variáveis que compõem os questionamentos referente a avaliação 

geral do ecossistema e o grau de importância dos constructos. A partir das médias foi possível 

verificar quais fatores os respondentes consideravam mais ou menos presentes no 

ecossistema, levando em consideração uma escala de 5 pontos. Já o desvio padrão representa 

a dispersão dos dados dentro da amostra, ou seja, mostrando quanto as respostas variaram, 

dado que quanto maior esse desvio, maior foi a variação nas respostas. 

 

3.4. Sobre o ecossistema em estudo: o Agtech Valley 

O surgimento de agtechs no Brasil é crescente, e o ecossistema de apoio a essas 

startups conta com instituições altamente qualificadas. Existem diversas comunidades de 

inovação espalhadas pelo território brasileiro que fomentam a inovação e o 

empreendedorismo. Um destes é o AgTech Valley, também chamado de Vale do Piracicaba, 

localizado na cidade de Piracicaba no interior do Estado de São Paulo (Jardim, 2018). 

Lançado em 2016 pelos idealizadores Sergio Barbosa, gerente-executivo da ESALQTec, o 

empresário José Augusto Tomé, do antigo coworking CanaTec (atual Co-Founder e CEO do 

hub de inovação AgTech Garage), e o professor Mateus Mondin, presidente do Conselho 

Deliberativo da ESALQTec, a fim de fortalecer a identificação da sociedade local com o 

ecossistema tecnológico da cidade e, assim, estimular o desenvolvimento da região (Melo, 

2016). 

Localizada a 160 km de São Paulo, Piracicaba é parte de um ecossistema em 

segmentos de alta tecnologia voltado para o setor do agronegócio. Situada a um raio de até 

100 km de outros polos produtores de conhecimento como São Carlos, Rio Claro, Limeira, 
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Sorocaba e Campinas, a região possui diversas instituições de formação científica e 

tecnológica, tanto públicas quanto privadas. Dentre as públicas, a Universidade Federal de 

São Carlos em São Carlos e em Sorocaba, Universidade Estadual de Campinas em Campinas 

e em Limeira, a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São 

Paulo (ESALQ/USP) em Piracicaba e o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia em 

Piracicaba e em Capivari, unidades da Faculdade de Tecnologia, e da Universidade Estadual 

Paulista em Sorocaba e em Rio Claro e, um pouco mais distante, também em Botucatu, Bauru 

e Araraquara. Dentre as privadas, destacam-se: Universidade Metodista de Piracicaba, Escola 

de Engenharia de Piracicaba, Universidade de Sorocaba, Faculdade de Engenharia de 

Sorocaba, Pontifícia Universidade Católica em Sorocaba e em Campinas. Cidades como São 

Carlos, Campinas, Piracicaba e Sorocaba possuem um ecossistema de inovação com 

incubadoras de empresas e parques tecnológicos, um tecido socioeconômico de elevada renda 

para os padrões do país e marcada presença de empresas nacionais e estrangeiras em setores 

importantes da economia brasileira (Dias, Jardim & Sakuda, 2019; Pezzotti, 2021). 

A figura a seguir, que ilustra o mapeamento realizado pelo Sistema Piracicabano de 

Ambientes de Inovação e Tecnologia (SISPAIT), mostra a concentração de empresas em 

setores direta ou indiretamente vinculados à produção de conhecimento com aplicação na 

agricultura ou na produção agroindustrial. Segmentos como biotecnologia, tecnologias de 

informação e comunicação, Internet das Coisas, engenharia genética, semicondutores, 

química fina, dentre outros, apresentam sinergias com elevado potencial gerador de 

conhecimento com valor comercial. As instituições mencionadas acima, assim como 

empresas e laboratórios públicos e privados instalados na região, desenvolvem uma miríade 

de projetos nestas áreas. 
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Figura 2. Empresas integrantes do ecossistema da região produtora de conhecimentos em Piracicaba-

SP 

Fonte: Chamochumbi (2021) 

 

Nesse sentido, a ESALQ/USP, instituição centenária de ensino e pesquisa, 

desempenha papel de relevância internacional na formação de pesquisadores em áreas como 

administração e economia aplicada; estatística e experimentação agronômica; engenharia de 

biossistemas; genética; agroindústria, alimentação e nutrição; ciência e física dos solos; dentre 

outras. Muitas dessas áreas contam com cursos de mestrado e doutorado com nota máxima 

dos órgãos avaliadores e laboratórios certificados de nível internacional. A ESALQ também 

conta com a Esalqtec, incubadora de empresas que possui 9 empresas incubadas e 39 

empresas associadas. O Departamento de Economia, Administração e Sociologia (LES) 

possui dois programas de pós-graduação (mestrado e doutorado) em Economia Aplicada e em 

Administração, assim como grupos de pesquisa e extensão com alta capilaridade no tecido 

socioeconômico local (CEPEA, Esalq-Log e Pecege). Mais recentemente, com o 

estabelecimento do Projeto Agtech Valley ou Vale do Piracicaba, a instituição também emerge 

como elo importante no vínculo dos pesquisadores da instituição com o mercado de novas 

tecnologias, visando a proporcionar capacitação empreendedora, assim como auxiliar na 

formulação de políticas de ciência, tecnologia e inovação capazes de contribuir ao 

aprimoramento do ecossistema local e regional (Esalq, 2021; EsalqTec, 2021). 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo tem o intuito de apresentar a análise dos resultados da pesquisa 

realizada com os atores do Ecossistema de Inovação AgTech Valley. Para tanto, foi 

identificado o perfil das agtechs/startups participantes do estudo, descrevendo aspectos que as 

compõem e suas percepções sobre o ecossistema. Em seguida, foi realizada uma análise sobre 

os pilares presentes no ecossistema. 

 

4.1. Caracterização dos respondentes e perfil de agtechs/startups 

Dos 93 casos, 73 são agtechs/startups (78,5%), 10 são agentes de inovação (10,75%), 

7 se denominaram como empresa/corporação (7,52%), 2 como universidade (2,15%), e, por 

fim, somente 1 como centro de pesquisa (1,08%). Entre os respondentens, 80,65% se 

declararam como gênero masculino e 19,35% como gênero feminino, além de, 50,54% do 

total tem entre 30-39 anos, 12,9% possuem entre 24-29 anos, 26,88% tem entre 40-49 anos e 

somente 9,68% possuem entre 50-59 anos. Em relação ao grau de escolaridade, 75,25% 

possuem nível de Pós-Graduação para cima, sendo 30,1% para Pós-Graduação, 18,27% para 

Mestrado, 24,73% possui Doutorado e 2,15% tem Pós-Doutorado. 

A Tabela 2 apresenta a caracterização dos respondentes do estudo separado por cada 

perfil denominado em números absolutos totais. 
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Tabela 2. Caracterização dos respondentes 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir das respostas do questionário. 

 

A classificação de Agtechs é dividida por segmento de atuação tecnológica e de 

aplicação. De forma geral, divide-se as startups do setor agro por estágio da cadeia de valor: 

antes da fazenda, dentro da fazenda e depois da fazenda (Jardim, 2018). O levantamento 

Radar AgTech Brasil de 2020/2021 identificou 1.574 agtechs situadas em território brasileiro, 

das quais aproximadamente 62,5% estão localizadas na região Sudeste e 25,2% estão na 

região Sul do país. Em 2021, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Trabalho e Turismo (SEMDETTUR) de Piracicaba-SP divulgou um Diagnóstico do 

Ecossistema de Inovação o qual foram identificadas 70 startups no AgTech Valley. Contudo 

esse número pode ser maior, pois ao realizar um levantamento online nos sites das instituições 

envolvidas no ecossistema foram constatadas em torno de 184 agtechs que possuem vínculo 

ou alguma atividade com o Vale do Piracicaba, seja de forma física ou remota (Levantamento 

realizado durante o ano de 2021). 

Neste estudo foram analisadas 73 respostas válidas de agtechs/startups, dentre o total 

de 93 respondentes. Dentre essas, foram citados 18 segmentos tecnológicos de atuação 

diferentes: Plataforma de gestão (15,1%), seguido por Soluções biotech (13,7%), 

Marketplace/Plataforma de comercialização de insumos e/ou commodities (9,6%), Big 

data/Analytics (9,6%), Agricultura de precisão (8,2%), Agrometeorologia/Estações 

meteorológicas (5,5%), IoT/Sensores/Telemetria (5,5%), 

Blockchain/Rastreabilidade/Certificação (5,5%), Educação (4,1%), Processamento de 

imagens/Visão computacional (4,1%), Inteligência artificial (4,1%), Agfintechs (4,1%), 

Drones/Vants (2,7%), Pecuária (2,7%), Nanotecnologia (1,4%), Logística (1,4%), 

Agroindústria (1,4%), Automação de maquinários (1,4%). No gráfico abaixo é possível 

visualizar a distribuição dos segmentos, mostrando a diversificação de tecnologias e 

possibilidades de aplicações no agronegócio, de acordo com o Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Segmento tecnológico de atuação das agtechs 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Em relação ao estágio de desenvolvimento das agtechs, 38,4% (28) classificaram que 

estão em fase de Scale up, considerando que estão no auge do desenvolvimento, com cerca de 

20% de crescimento em três anos consecutivos, seja em receita ou em número de 

colaboradores; 34,2% (25) classificaram que estão em fase de Tração, em plena maturidade, 

em busca de investimentos/aportes; 13,7% (10) disseram estar no estágio de Operação, pronta 

para comercialização, começando a gerar receita e ser lucrativa; por fim, 13,7% (10) disseram 

estar em estágio de Ideação, em um momento de criação, momento de colocar a ideia em 

prática e validação da startup, conforme apresentado no Gráfico 2.  

 

Gráfico 2. Estágio de desenvolvimento das startups/agtechs 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Analisando os segmentos de atuação tecnológicos em cada estágio de 

desenvolvimento foi observado que na fase de Ideação só foram citados 4 segmentos: 
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Soluções biotech (3), Plataforma de gestão (3), Marketplace/Plataforma de comercialização 

de insumos e/ou commodities (2) e Processamento de imagens/Visão computacional (2). Já 

no estágio de Operação foram citados 7 segmentos diferentes: Big data/Analytics (3), 

Soluções biotech (2), IoT/Sensores/Telemetria (1), Educação (1), Marketplace/Plataforma de 

comercialização de insumos e/ou commodities (1), Agfintechs (1) e Plataforma de gestão (1). 

Em Tração foram elencados 13 segmentos tecnológicos: 

Blockchain/Rastreabilidade/Certificação (4), Plataforma de gestão (3), 

Marketplace/Plataforma de comercialização de insumos e/ou commodities (3), Soluções 

biotech (3), Inteligência artificial (2), Agfintechs (2), Agrometeorologia/Estações 

meteorológicas (2), Educação (1), Agroindústria (1), IoT/Sensores/Telemetria (1), Agricultura 

de precisão (1), Pecuária (1), Nanotecnologia (1). Por fim, no estágio de Scale-up, teve a 

maior variedade de segmentos (14), até por ser o estágio com maior número de respondentes. 

Os 14 segmentos de atuação citados foram: Agricultura de precisão (5), Plataforma de gestão 

(4), Big data/Analytics (4), Agrometeorologia/Estações meteorológicas (2), 

IoT/Sensores/Telemetria (2), Soluções biotech (2), Drones/Vants (2), Logística (1), 

Marketplace/Plataforma de comercialização de insumos e/ou commodities (1), Educação (1), 

Pecuária (1), Automação de maquinários (1), Inteligência artificial (1), Processamento de 

imagens/Visão computacional (1). 

 

Tabela 3. Segmento de atuação tecnológico por estágio de desenvolvimento da agtech/startup 

Estágio de 

desenvolvimento 
Segmento de atuação tecnológico Quantidade 

Ideação 

Soluções biotech 3 

Plataforma de gestão 3 

Marketplace/Plataforma de comercialização de insumos 

e/ou commodities 

2 

Processamento de imagens/Visão computacional 2 

Operação 

Big data/Analytics 3 

Soluções biotech 2 

IoT/Sensores/Telemetria  1 

Educação 1 

Marketplace/Plataforma de comercialização de insumos 

e/ou commodities 

1 

Agfintechs 1 
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Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Os segmentos de atuação “Soluções biotech” e “Plataforma de gestão” foram os mais 

citados e aparecem em todos os estágios de desenvolvimento das agtechs/startups, o que 

demonstra a relevância dessas tecnológicas com soluções mais maduras e também que estão 

Plataforma de gestão 1 

Tração 

Blockchain/Rastreabilidade/Certificação 4 

Plataforma de gestão 3 

Marketplace/Plataforma de comercialização de insumos 

e/ou commodities 

3 

Soluções biotech 3 

Inteligência artificial 2 

Agfintechs 2 

Agrometeorologia/Estações meteorológicas 2 

Educação 1 

Agroindústria 1 

IoT/Sensores/Telemetria 1 

Agricultura de precisão 1 

Pecuária 1 

Nanotecnologia 1 

Scale up 

Agricultura de precisão 5 

Plataforma de gestão 4 

Big data/Analytics 4 

Agrometeorologia/Estações meteorológicas 2 

IoT/Sensores/Telemetria 2 

Soluções biotech 2 

Drones/Vants 2 

Logística 1 

Marketplace/Plataforma de comercialização de insumos 

e/ou commodities 

1 

Educação 1 

Pecuária 1 

Automação de maquinários 1 

Inteligência artificial 1 

Processamento de imagens/Visão computacional 1 
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começando. Segundo relatório Distrito Mining Report AgTech 2021, as principais tendências 

tecnológicas para o setor são: pecuária high tech, blockchain e automação. Em relação a 

Pecuária, 2 agtechs/startups atuam nesse segmento tecnológico, estando nos estágios de 

Tração e Scale up. Quanto a blockchain, 4 agtechs/startups possuem soluções voltadas para 

essa tecnologia e estão em momento de Tração, em pleno desenvolvimento e alavancagem de 

vendas. No que se refere a automação, somente 1 agtech/startup atua com Automação de 

maquinários, sendo uma Scale up, o que demonstra que está seguindo essa tendência apontada 

pelo relatório. 

Em relação ao número de colaboradores, 46,6% (34) afirmaram que possuem entre 

01-10 funcionários e 31,5% (23) disseram contar com mais de 31 funcionários, conforme 

pode ser visto no Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3. Número de funcionários 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Todas as startups/agtechs que classificaram a sua fase atual como Ideação possuem 

entre 01-10 funcionários, o que faz sentido, pois ainda estão em processo de validação da 

ideia e formação de equipe. Assim como o estágio de Operação, sendo quase a totalidade de 

startups/agtechs tendo entre 01-10 funcionários, somente 2 respondentes disseram ter entre 

11-20 funcionários e 1 respondente afirmou ter 21-30 funcionários. Nos estágios de Tração e 

Scale-up não houve uma predominância no que diz respeito ao número de funcionários, mas 

grande parte afirmou ter entre 21-30 funcionários e mais de 31 funcionários. 

Em se tratando de investimentos, 44 respondentes (60,3%) afirmaram que já 

captaram investimento durante a trajetória do desenvolvimento do negócio. Desses 44 

respondentes, ao menos 45,5% (20) disseram que captaram investimento somente 1 vez, 

22,7% (10) captaram investimento 2 vezes, 15,9% (7) afirmaram que captaram 3 vezes e, por 
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fim, 9,1% (4) e 6,8% (3) disseram que captaram investimento 4 e 5 vezes, respectivamente. 

No Gráfico 4 é possível visualizar a distribuição das porcentagens em comparativo. 

 

 
Gráfico 4. Captação de investimentos x Número de captações 

Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Considerando o primeiro e o último investimento captado das 44 startups que 

declararam “Sim”, a fase de Ideação foi o estágio mais citado como momento para solicitação 

de investimento (39), e a fase de Scale-up em que a startup está mais estruturada, foi o 

momento menos citado em relação a captação de investimento (13), mesmo sendo o estágio 

em que grande parte das agtechs respondentes se encontram, conforme pode ser observado no 

Gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5. Estágio de captação de investimento 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Interessante analisar a concentração de captação do primeiro investimento no estágio 

de Ideação (59,1%), visto que, nesta fase, geralmente, ocorre investimentos de menor 

expressão, não ultrapassando 500 mil dólares. Grande parte dos investidores na fase inicial do 

negócio não possui experiência com startups e investem na base da confiança, podendo 

emprestar, patrocinar ou se tornar sócio do empreendedor. Porém, também existem outros 
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tipos de investidores mais estruturados que apostam em startups nessa fase, como as 

aceleradoras e os investidores-anjo. Tais agentes são muito importantes, não só 

financeiramente, mas também para contribuir com experiências, networking e mentorias, 

auxiliando o empreendedor a traçar estratégias que validem sua ideia e diminuam as 

incertezas do negócio (Matos, 2017). 

No que se refere a dificuldades no desenvolvimento da agtech/startup, evidenciou-se 

o quesito “Escalar vendas” (42% - 31 respondentes) como o principal desafio no cotidiano do 

negócio, além de “Prospecção de clientes” (36% - 26 respondentes), “Comercialização de 

produto” (30% - 22 respondentes), “Burocracias” (27% - 20 respondentes) e “Acesso a 

investimento/financiamento” (25% - 18 respondentes), conforme pode ser constatado no 

Gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6. Principais dificuldades enfrentadas referentes ao desenvolvimento da agtech/startup 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

25%
15%

27%
8%

16%
36%

18%
30%

10%
42%

7%
10%

8%
14%

5%
23%

5%
11%

1%

0 5 10 15 20 25 30 35

Acesso a investimento/financiamento
Área técnica
Burocracias

Capital inicial
Carga tributária

Prospecção de clientes
Captação de parceiros

Comercialização de produto
Concorrência

Escalar vendas
Escassez de investimentos

Falta de conhecimento em gestão
Gestão de projetos

Lançamento de novos produtos
Logística

Marketing
Operação e produção

P&D
Não tenho dificuldades

Quais as principais dificuldades que você tem enfrentado em relação ao 

desenvolvimento de sua agtech/startup?



61 
 

 
 

Após a pergunta 14, cujas respostas foram comentadas no parágrafo anterior, existia 

um campo para os respondentes comentarem sobre essas dificuldades. Em um dos 

comentários, o cofundador de uma agtech voltada para Marketplace/Plataforma de 

comercialização de insumos e/ou commodities, fundada em 2021, e que está na fase de 

Ideação, destaca a importância de escalar vendas e como impacta no desenvolvimento do 

negócio: 

 

Hoje, tentamos promover as primeiras negociações e escalar vendas, 

contudo é um setor da economia muito fechado. Somado a estes pontos, 

estamos praticamente sem recurso financeiro, o que inviabiliza a melhoria e 

desenvolvimento do nosso produto e dificulta a gestão e divulgação do 

projeto (Respondente 53). 

 

Mesmo estando em um momento que a preocupação deveria ser na validação de 

produto, observa-se que a necessidade de gerar receita e obter recurso financeiro está presente 

desde o início do desenvolvimento do negócio. 

Quando analisamos as dificuldades por estágio de desenvolvimento, é possível 

observar alguns desafios mais presentes do que outros. No estágio de Ideação há a busca pelos 

primeiros clientes, a fim de validar o produto e/ou serviço. Devido a isso, os aspectos 

“Captação de parceiros” (6,8% - 5 respondentes), “Prospecção de clientes” (5,5% - 4 

respondentes) e “Marketing” (5,5% - 4 respondentes) foram os mais citados nesse estágio. 

Além disso, há o destaque para “Capital inicial” (4,1% - 3 respondentes), que também é 

imprescindível para a estruturação do produto e pode ser uma dificuldade no início. A partir 

do estágio de Operação, “Escalar vendas” acaba sendo predominante em todos. É uma 

preocupação constante nessas etapas seguintes devido a necessidade de crescimento acelerado 

que a startup busca. Além disso, a necessidade de captação de investimento também se torna 

mais presente para financiar o crescimento das ambições e objetivos. 
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Gráfico 7. Principais dificuldades enfrentadas referentes ao desenvolvimento da agtech/startup 

separado por estágio 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Mesmo o AgTech Valley ser localizado em Piracicaba-SP, existem empresas que não 

possuem sua sede na cidade, mas estão vinculadas ao ecossistema mesmo que a distância, 

mantendo relação com empresas, hubs de inovação e incubadoras, usufruindo dessa rede de 

relacionamento. É importante destacar que essa distribuição considera as 73 startups que 

participaram do questionário da pesquisa. É possível observar que a grande densidade de 

empresas se encontra no Estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de Piracicaba, 

sendo mais de 60% do total. Interessante notar que houve alguns respondentes que possuem 

sedes fora do país, como Estados Unidos, Argentina, França, Reino Unido e Israel. Isso 

mostra a importância do ecossistema e que ultrapassa barreiras geográficas. 
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Figura 3. Mapa da localização de agtechs respondentes no Brasil 

Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Entre as agtechs/startups analisadas, todas possuem algum vínculo com o AgTech 

Valley, identificado a partir da associação com uma ou mais instituições que trabalham 

diretamente com startups, as quais foram consideradas como: incubadora, aceleradora, hub de 

inovação ou parque tecnológico. A partir disso, 74% (54) afirmaram que possuem vínculo 

com um Hub de Inovação do ecossistema, 16,4% (12) com uma Incubadora, 2,7% (2) com 

uma Aceleradora, 1,4% (1) com um Parque Tecnológico e 5,5% (4) disseram que possuem 

vínculo com todas essas iniciativas. Em todos os estágios, o vínculo predominante foi com um 

Hub de inovação. Isso pode ser constatado no Gráfico 8. 
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Gráfico 8. Vínculo com o AgTech Valley 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Quanto ao que motivou a escolha dessa associação, 67% (49) indicou “Parcerias” 

como um dos principais motivadores, 48% (35) declararam que a “Expertise e know-how” 

das instituições contribuíram para a escolha pelo vínculo e 34% (25) consideraram a 

“Localização geográfica”, ponto forte da região pela presença de importantes players que 

apoiam o desenvolvimento de novos negócios e geram oportunidades de crescimento para 

empreendedores. 

 

 

Gráfico 9. Principais motivações para escolha de associação a uma instituição do AgTech Valley 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 
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Em relação a “Localização geográfica”, quase que a totalidade de respondentes (8) 

que destacaram esse critério possuem sede em Piracicaba-SP, e os 4 que apontaram esse 

critério como principal motivação possuem sede fora do país, o que demonstra a importância 

da região perante a entrada de novas startups “de fora”.  

Quando analisadas por estágio de desenvolvimento, verifica-se que determinados 

motivos se sobressaem. “Parcerias”, com 6,8% (5), 8,2% (6), 26% (19) e 26% (19), se destaca 

em todos os estágios de desenvolvimento (Ideação, Operação, Tração e Scale up, 

respectivamente), visto que no decorrer da trajetória da startup é sempre algo vislumbrado em 

relação a estratégia, seja para alavancar vendas, contratos, ou simplesmente por 

relacionamento, por exemplo. Nos estágios de Tração e Scale up é possível observar um 

destaque maior para esse critério. No estágio de Ideação, a principal motivação ficou por 

conta da “Localização geográfica”, com 9,6% (7). Já no estágio de Operação, “Expertise e 

know-how”, com 8,2% (6), é a principal motivação apontada, juntamente com “Parcerias”. 

 

 

Gráfico 10. Principais motivações para escolha de associação a uma instituição do AgTech Valley 

separado por estágio de desenvolvimento 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Além disso, o fator “Benefícios oferecidos” apareceu 26% (19) nas respostas como 

motivação para escolha de fazer parte de uma incubadora, aceleradora ou hub de inovação no 

AgTech Valley, que pode ser visto no Gráfico 9 (e no Gráfico 10 separado por estágio de 
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desenvolvimento), o que levanta a análise sobre quais aspectos a agtech/startup mais se sentiu 

apoiada pela instituição que está vinculada no ecossistema (Gráfico 11). Nesse sentido, 82% 

(60) apontaram “Rede de parcerias” como aspecto primordial de apoio, 37% (27) destacaram 

“Infraestrutura física”, o que faz sentido, pois muitas startups utilizam esses espaços como 

base e escritórios. Também foi destacado que 30% (22) apontaram “Mentorias e 

treinamentos”, visto que essas instituições tem como práticas programas de desenvolvimento 

para o crescimento do negócio, que envolve workshops, palestras, capacitações, rede de 

mentores, dentre outros, o que permite que o empreendedor usufrua dessas atividades em prol 

do seu crescimento. Importante salientar que 29% (21) destacaram “Acesso ou visibilidade 

frente a investidores” como um dos principais aspectos, isso pode ser referente ao fato de que 

essas instituições funcionam como uma chancela para o mercado e geram credibilidade. 

 

 

Gráfico 11. Aspectos que a agtech/startup mais sentiu apoio das instituições do AgTech Valley 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Partindo dos dados apresentados nesta seção de resultados, foi possível traçar um 

perfil das agtechs/startups participantes deste estudo. Passando pela caracterização do 

empreendedor e das atividades que envolvem o negócio. As agtechs/startups foram 

classificadas a partir de seu estágio de desenvolvimento, segmento de atuação tecnológico, 

captação de investimentos, número de funcionários, principais dificuldades enfrentadas, tipo 

de vínculo com ecossistema de inovação, principais motivações para o vínculo e em relação a 

apoio identificado pelas instituições do ecossistema.  
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Diante dos resultados apresentados é possível verificar que há uma distribuição das 

agtechs/startups em estágio de desenvolvimento de Scale up e Tração, com um predomínio de 

soluções de Plataforma de gestão, e grande parte conta com uma equipe reduzida entre 01-10 

funcionários, apesar de um número expressivo contar com uma equipe com mais de 31 

funcionários. Além disso, mais da metade já passou por ao menos uma captação de 

investimento, possuem sede na cidade de Piracicaba-SP e quase que a totalidade possui 

vínculo com um Hub de Inovação do AgTech Valley, visando parcerias, expertise e know-

how e localização geográfica. As principais dificuldades apontadas em relação a 

desenvolvimento envolvem a parte comercial do negócio, como escalar vendas, prospecção de 

clientes e comercialização de produtos. 

A partir desses dados foi possível verificar a percepção que os empreendedores 

possuem sobre o Ecossistema de Inovação AgTech Valley e o que o mesmo contribui para o 

desenvolvimento do seu negócio. 

Os participantes que se denominaram “agtechs/startups” (73) puderam responder 

sobre sua percepção em relação as atividades e contribuições do Ecossistema de Inovação 

AgTech Valley para o desenvolvimento do negócio (podendo assinalar mais de uma opção). 

Dessa forma, 85% (62) dos empreendedores identificaram que a maior contribuição do 

ecossistema é a “Rede de relacionamento”, seguido por 56% (41) que apontaram “Conexão 

com grandes empresas”, 49% (36) “Alavancagem de negócios” e 33% (24) “Conexão com 

universidades ou centros de pesquisa”. Esses três fatores também se repetem quando 

analisadas as respostas por estágio de desenvolvimento das startups (Ideação, Operação, 

Tração e Scale up). 
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Gráfico 12. Fatores identificados como contribuição do Ecossistema de Inovação AgTech Valley para 

o desenvolvimento da agtech/startup 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

 

Dessa forma, como visto no Gráfico 12 abaixo, também há o destaque para o fator 

“Rede de relacionamento”, com 6,8% (5), 11% (8), 31,5% (23) e 35,6% (26), em todas fases 

da agtech/startup, somente no estágio de Ideação que o critério “Conexão com universidade 

ou centros de pesquisa” o superou com 8,2% (6), fato que pode ser entendido pela 

necessidade de validação do produto ou serviço através de pesquisa acadêmica. No estágio de 

Operação, momento em que a startup está pronta para comercialização de seu produto e 

começando a gerar receita, foi identificado a contribuição do ecossistema em relação a 

“Alavancagem de negócios”, com 11% (8). Já no estágio de Tração e Scale up, a “Conexão 

com grandes empresas” foi apontado como um fator que o ecossistema pôde contribuir para o 

desenvolvimento da agtech/startup, visto que nessa etapa, a startup necessita ganhar tração em 

suas atividades e a conexão com grandes empresas é um caminho muito buscado por elas.  
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Gráfico 13. Fatores identificados como contribuição do Ecossistema de Inovação AgTech Valley para 

o desenvolvimento da agtech/startup divididos por estágio 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Em relação a aspectos técnicos, as opções foram bem pareadas entre si, 27% (20) dos 

participantes apontaram o “Know-how tecnológico” como algo que foi aprimorado depois da 

entrada em alguma iniciativa do AgTech Valley, 25% (18) e 23% (17) apontaram 

“Otimização de processos e/ou time de vendas” e “Estruturação de um planejamento 

estratégico”, respectivamente. O que chama a atenção, é que 15% (11) apontaram que “Nada 

foi aprimorado”, demonstrando que muitos não têm a percepção do que o ecossistema 

proporciona para suas atividades. 
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Gráfico 14. Fatores aprimorados em relação as atividades da agtech/startup depois do vínculo com 

alguma iniciativa do AgTech Valley 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Observando em cada estágio de desenvolvimento, somente no estágio de Operação 

não foi assinalado “Nada foi aprimorado”. Contudo, é interessante notar que é o estágio com 

menos critérios assinalados, entendendo que nessa fase não há uma percepção clara sobre a 

influência do ecossistema para o desenvolvimento da agtech/startup. No estágio de Ideação, o 

destaque ficou para 6,8% (5) que apontaram “Estruturação de um planejamento estratégico” 

como atividade aprimorada, fator importante para o início do negócio. Já em Tração, 8,2% (6) 

identificaram “Know-how tecnológico” e “Otimização de processos e/ou time de vendas” 

como atividades que foram aprimoradas, uma vez que é o momento de maturidade visando 

crescimento em vendas. E no estágio de Scale up, além do “Know-how tecnológico”, 12,3% 

(9) também perceberam que houve uma“Melhoria em processos internos” depois do vínculo 

com alguma iniciativa presente no ecossistema. 
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Gráfico 15. Fatores aprimorados em relação as atividades da agtech/startup depois do vínculo com 

alguma iniciativa do AgTech Valley separado por eságio 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Quando perguntados sobre benefícios para a agtech/startup, 81% (59) dos 

respondentes destacaram “Visibilidade” como o principal benefício observado após o vínculo 

com o AgTech Valley, acompanhado por 56% (41) que destacam “Acesso a grandes 

corporações” e 36% (26) que identificaram “Novos clientes” como um benefício após o 

vínculo.  
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Gráfico 16. Benefícios identificados depois do vínculo com o Ecossistema de Inovação AgTech 

Valley 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Separando pelos estágios de desenvolvimento (Gráfico 16), também foi identificado 

“Visibilidade” como um dos principais benefícios do vínculo do ecossistema de inovação 

AgTech Valley em todos os estágios de desenvolvimento. Dessa forma é possível notar a 

importância da marca e reconhecimento do ecossistema perante os atores da sociedade. 

 

 
Gráfico 17. Benefícios identificados depois do vínculo com o Ecossistema de Inovação AgTech 

Valley separados por estágio 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 
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Dessa forma, foram analisadas as percepções dos empreendedores sobre o 

Ecossistema de Inovação AgTech Valley em relação a contribuição no desenvolvimento da 

agtech/startup, as atividades que foram aprimoradas e os benefícios identificados. É possível 

compreender que existe uma percepção positiva sobre a relação com o ecossistema. Destaque 

geral para alguns critérios mais apontados, como: “Rede de relacionamentos” e 

“Visibilidade”. 

 

4.2. Análise dos pilares do Ecossistema de Inovação AgTech Valley 

Este tópico tem como objetivo apresentar os resultados com relação a identificação 

dos pilares fortes do Ecossistema de Inovação AgTech Valley, com uma avaliação dos 

respondentes referente a cada pilar e seus componentes. 

A partir da análise estatística descritiva das notas atribuídas em uma avaliação geral 

sobre o ecossistema de inovação AgTech Valley presente no formulário, que levava em 

consideração os pilares Políticas públicas, Financiamento e fundos, Cultura empreendedora, 

Sistemas de suporte e Recursos humanos, foi possível identificar os pilares mais ou menos 

presentes no ecossistema, segundo a percepção de todos os 93 respondentes (considerando 

agtechs/startups, agentes de inovação, investidores, empresa/corporação, centro de pesquisa e 

universidade). As notas foram extraídas de uma escala de 5 pontos, em que 1 = péssimo, 2 = 

ruim, 3 = neutro, 4 = bom e 5 = muito bom. 

Dessa forma, pôde-se verificar uma predominância dos pilares Cultura 

empreendedora e Sistemas de suporte com notas gerais bem semelhantes, 4,03 e 4,00, 

respectivamente, indicando uma avaliação “boa” em relação ao ecossistema. Os outros 

pilares, Políticas públicas, Financiamento e fundos, e Recursos humanos, mantiveram uma 

posição neutra perante as avaliações. 
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Gráfico 18. Avaliação geral do Ecossistema de Inovação AgTech Valley a partir dos pilares 
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Abaixo encontra-se a tabela com a média e o desvio padrão referente a cada uma das 

questões presentes no formulário que deram base a análise apresentada nos parágrafos 

seguintes. Nesse sentido, a partir das médias foi possível verificar quais fatores os 

respondentes consideravam mais ou menos presentes no ecossistema, levando em 

consideração uma escala de 5 pontos. Já o desvio padrão representa a dispersão dos dados 

dentro da amostra, ou seja, mostrando quanto as respostas variaram, dado que quanto maior 

esse desvio, maior foi a variação nas respostas. 
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Tabela 4. Avaliação geral do Ecossistema de Inovação AgTech Valley: média e desvio padrão das 

questões 

Pilares Questões Média Desvio 

Padrão 

Políticas 

Públicas 

Como você avalia a Legislação e políticas de incentivo 

aos negócios/empreendedorismo atualmente existentes no 

AgTech Valley? 

3,14 0,842 

Como você avalia as Regras e regulamentos/Burocracia 

que regem a atividade empreendedora atualmente 

existentes no AgTech Valley? 

3,20 0,973 

Financiamento 

e fundos 

Como você avalia o Venture Capital ou Investidores Anjo 

atualmente existentes no AgTech Valley? 
3,17 0,855 

Como você avalia o acesso a alternativas de fontes de 

financiamento atualmente existentes no AgTech Valley? 
3,17 0,892 

Cultura 

empreendedora 

Como você avalia as histórias de sucesso/exemplos bem 

sucedidos atualmente existentes no AgTech Valley? 
4,08 0,837 

Como você avalia a preferência por empreender e ter a 

própria empresa atualmente existente no AgTech Valley 
3,98 0,807 

Sistemas de 

suporte 

Como você avalia as aceleradoras e incubadoras 

atualmente existentes no AgTech Valley? 
3,90 0,910 

Como você avalia a rede de empreendedores atualmente 

existentes no AgTech Valley? 
4,11 0,878 

Recursos 

humanos 

Como você avalia o ensino acadêmico e 

técnico/profissional atualmente existentes no AgTech 

Valley? 

3,84 0,863 

Como você avalia o treinamento específico para o 

empreendedorismo atualmente existentes no AgTech 

Valley? 

3,48 0,867 

Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Os pilares Cultura empreendedora e Sistemas de suporte foram identificados como os 

mais influentes no ecossistema de inovação. Esse resultado aponta para uma comunidade 

presente e disponível para os já envolvidos e novos integrantes no ecossistema, o que permite 

uma grande troca e contato com os casos de sucesso de outros empreendedores e empresas. 

Dessa forma, entende-se que essa rede informal de troca de conhecimento e experiência, de 
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auxílio e incentivo aos empreendedores é percebido como um dos aspectos mais importantes 

de se fazer parte do ecossistema do AgTech Valley. 

 

 

Figura 4. Histograma: perguntas da avaliação geral com maiores médias de notas atribuídas 

Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Segundo Kenney e Patton (2006), o sucesso de novas empresas ao se consolidarem, 

geram incentivos ao empreendedorismo, servindo de exemplo para aqueles que têm contato 

com as histórias de sucesso. Esse fator também é confirmado por pesquisa feita pelo Global 

Entrepreneurship Monitor (2015), a qual apresenta que entre 70% e 80% dos brasileiros 

afirmam que abrir um negócio é uma opção desejável de carreira, e que valorizam o sucesso 

dos empreendedores, mostrados na mídia a partir de histórias bem-sucedidas. Além disso, 

Gnyawali e Fogel (1994), Isenberg (2011) e Foster (2013) sugerem que o mais importante é a 

presença de mentores, serviços profissionais, incubadoras e aceleradoras, e uma rede de 

suporte. 

Em contrapartida, os pilares Financiamento e fundos e Políticas públicas ficaram 

com as médias de notas mais baixas entre os pilares. Isso demonstra uma percepção negativa 
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ou neutra dos atores envolvidos no ecossistema perante a esses pilares, sendo possível avaliar 

que são componentes que não possuem uma influência ativa ou que precisam se desenvolver 

no ecossistema. De acordo com Arruda, Nogueira e Costa (2013) existe um aspecto 

vulnerável para o Brasil na grande restrição gerada pela burocracia no início e fechamento de 

um novo negócio, se tornando barreiras ao empreendedorismo, e também para o acesso a 

fontes de financiamento. Nesse sentido, os empreendedores se sentem desencorajados para 

iniciar um novo empreendimento, não sendo diferente para os atores do ecossistema do 

AgTech Valley. 

 

 

Figura 5. Histograma: perguntas da avaliação geral com menores médias de notas atribuídas 

Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Por fim, o pilar Recursos Humanos se manteve com uma média de notas neutra em 

relação as demais. Pode-se avaliar que isso se deve pelo fato de a procura pela capacitação 

voltada ao empreendedorismo depender mais do indivíduo do que pelo ambiente em que está 

inserido, visto que a educação brasileira não tem um direcionamento a abordar temáticas de 

empreendedorismo nos cursos tradicionais de formação, ou cursos de ensino superior em 
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administração, engenharia e economia, não há tal ênfase ativa (Arruda, Nogueira & Costa, 

2013). 

 

 

 

Figura 6. Histograma: perguntas da avaliação geral com médias neutras de notas atribuídas 

Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Posteriormente, foram analisados outros aspectos para verificar o grau de 

importância do ecossistema AgTech Valley em relação a determinados fatores que 

contribuem para o desenvolvimento do empreendedorismo, conforme mostra a Tabela 5 

abaixo. 
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Tabela 5. Grau de importância do Ecossistema de Inovação AgTech Valley em relação a 

determinados componentes: média e desvio padrão das afirmações 

Grau de importância do ecossistema AgTech Valley em 

relação a: 

Média Desvio 

padrão 

Desenvolvimento do seu negócio 3,89 0,983 

Desenvolvimento de novas tecnologias no seu negócio 3,67 1,014 

Difusão da inovação no seu negócio 4,03 0,983 

Geração de novos negócios e oportunidades 4,17 0,996 

Cultura de negócios 3,89 0,972 

Captação de investimento do seu negócio 3,28 1,077 

Competitividade do seu negócio 3,63 1,008 

Rentabilidade do seu negócio 3,30 0,964 

Equipe do seu negócio 3,44 1,068 

Crescimento do seu negócio 3,77 0,968 

Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Por esse ângulo, foi possível observar que “Geração de novos negócios e 

oportunidades” foi o aspecto com maior grau de importância do ecossistema, seguido pelo 

“Difusão da inovação no seu negócio”. Isso demonstra o impacto que o AgTech Valley exerce 

no fomento de novas iniciativas e propicia a geração de oportunidades de empreendimentos, 

além de estimular a inovação.  

Já “Captação de investimento do seu negócio” foi o aspecto que ficou com a menor 

média de notas atribuídas pelos respondentes. Isso corrobora o fato do pilar Financiamento e 

fundos também ser um dos pilares com notas mais baixas. Verifica-se que os participantes 

identificam que o ecossistema não contribui como fator decisivo na captação de investimento 

ou não possui ações em prol disso, seja em acesso a fundos, investidores, dentre outros. 

Outro aspecto com nota baixa foi “Rentabilidade do seu negócio”. Entende-se que 

nesse aspecto o ecossistema não possui práticas diretas no que se refere a rendimentos dos 

empreendimentos. O ecossistema possui ferramentas e atividades que podem contribuir para 

esse aspecto, mas cabe ao empreendedor fazer o negócio prosperar. 

É possível corroborar que o ambiente institucional influencia a formação de redes de 

cooperação. Um ambiente, como um ecossistema de inovação, fomenta uma cultura de 

parceria, sistemas de suporte, infraestrutura, que podem levar ao desenvolvimento de novas 

tecnologias e negócios, assim como apresentado por Lawrence (1990). Além disso, para 

Gartner (1985), as condições para um ambiente de inovação incluem estruturas legais e 
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institucionais para o funcionamento de empresas, presença de empreendedores experientes, 

presença de uma pessoas capacitadas, acessibilidade de fornecedores e clientes ou novos 

mercados, acesso a recursos para financiamento e investimento, alta competitividade entre 

empresas, políticas governamentais favoráveis, provisão de treinamento e serviços de suporte, 

assim como uma infraestrutura de suporte. Diante dos resultados, verifica-se que o AgTech 

Valley oferece esses componentes e condições como um ambiente institucional, alguns 

componentes mais perceptíveis ou desenvolvidos que outros, mas há uma avaliação positiva 

quanto a presença no ambiente e sua influência para o desenvolvimento do negócio. 

A partir disso, o tópico a seguir analisará a influência por estágio de 

desenvolvimento da agtech/startup. 

 

4.2.1. Análise dos pilares por estágio da agtech/startup 

Em adicional a análise anterior, foi possível identificar aqueles que se denominaram 

como agtech/startup e separá-los pelos estágios de desenvolvimento (Ideação, Operação, 

Tração e Scale up) a fim de verificar possíveis diferenças perante ao todo em relação aos 

pilares destacados no ecossistema. 

Com essa divisão, verifica-se que também há uma predominância dos pilares Cultura 

empreendedora e Sistema de suporte. Contudo, é interessante notar que os estágios em que as 

startups estão mais desenvolvidas, como Tração e Scale up, são os que possuem as notas mais 

baixas para os pilares. Diante disso, pode-se analisar que quando a startup está mais 

desenvolvida não usufrui ou não percebe tanta influência do ecossistema em suas atividades 

como as que estão em estágios iniciais. 
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Gráfico 19. Avaliação geral do Ecossistema de Inovação AgTech Valley separada por estágio de 

desenvolvimento da agtech/startup a partir dos pilares  
Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Abaixo encontra-se a tabela com a média e o desvio padrão referente a cada uma das 

questões presentes no formulário que deram base a análise apresentada nos parágrafos 

seguintes separado pelo estágio de desenvolvimento da agtech/startup. 
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Tabela 6. Avaliação geral do Ecossistema de Inovação AgTech Valley separada por estágio de 

desenvolvimento da agtech/startup: média e desvio padrão das questões 

Pilares Questões Estágio de 

desenvolvimento 

Média Desvio 

Padrão 

Políticas 

Públicas 

Como você avalia a Legislação e 

políticas de incentivo aos 

negócios/empreendedorismo 

atualmente existentes no AgTech 

Valley? 

Ideação 3,40 0,966 

Operação 3,30 0,675 

Tração 3,08 0,812 

Scale up 
3,00 0,903 

Como você avalia as Regras e 

regulamentos/Burocracia que 

regem a atividade empreendedora 

atualmente existentes no AgTech 

Valley? 

Ideação 3,70 1,418 

Operação 3,30 0,675 

Tração 3,24 1,012 

Scale up 
3,04 0,962 

Financiamento 

e fundos 

Como você avalia o Venture 

Capital ou Investidores Anjo 

atualmente existentes no AgTech 

Valley? 

Ideação 3,30 1,160 

Operação 3,30 0,823 

Tração 3,12 0,833 

Scale up 2,89 0,786 

Como você avalia o acesso a 

alternativas de fontes de 

financiamento atualmente 

existentes no AgTech Valley? 

Ideação 3,40 0,843 

Operação 3,30 0,823 

Tração 3,08 0,862 

Scale up 2,79 0,917 

Cultura 

empreendedora 

Como você avalia as histórias de 

sucesso/exemplos bem sucedidos 

atualmente existentes no AgTech 

Valley? 

Ideação 4,70 0,675 

Operação 3,70 0,483 

Tração 4,04 0,889 

Scale up 4,00 0,861 

Como você avalia a preferência por 

empreender e ter a própria empresa 

atualmente existente no AgTech 

Valley 

Ideação 4,50 0,707 

Operação 3,70 0,823 

Tração 3,84 0,898 

Scale up 3,96 0,793 

Sistemas de 

suporte 

Como você avalia as aceleradoras e 

incubadoras atualmente existentes 

no AgTech Valley? 

Ideação 4,30 0,823 

Operação 4,00 0,667 

Tração 3,84 1,068 

Scale up 3,82 0,819 

Como você avalia a rede de 

empreendedores atualmente 

Ideação 4,60 0,699 

Operação 4,10 0,568 
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existentes no AgTech Valley? Tração 3,96 0,978 

Scale up 3,86 0,932 

Recursos 

humanos 

Como você avalia o ensino 

acadêmico e técnico/profissional 

atualmente existentes no AgTech 

Valley? 

Ideação 4,40 0,843 

Operação 3,70 0,949 

Tração 3,68 1,030 

Scale up 3,75 0,645 

Como você avalia o treinamento 

específico para o 

empreendedorismo atualmente 

existentes no AgTech Valley? 

Ideação 3,80 0,789 

Operação 3,60 0,699 

Tração 3,44 1,121 

Scale up 3,29 0,713 

Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

Os pilares com maiores médias de notas atribuídas continuaram sendo Cultura 

empreendedora e Sistemas de suporte. O que foi possível observar é que o estágio de Ideação 

apresenta as maiores médias em quase todas os pilares. Isso pode ser considerado devido ao 

fato de quando uma startup está iniciando a sua jornada precisar de mais apoio e suporte em 

suas atividades, seja para validar produto, mercado, construção de processos, formação de 

equipe, dentre outros. Nesse sentido, esse estágio pode observar uma captura de valor maior 

sobre o que envolve o ecossistema de inovação. 

Pode-se notar médias baixas para Financiamento e fundos dado pelo estágio de Scale 

up. Nesse estágio, em plena maturidade e necessidade de escalar vendas, pode haver uma 

maior necessidade de captação de recursos para alavancar as atividades. Dessa forma, o 

ecossistema não foi percebido como um facilitador nesse quesito. 

Em relação ao grau de importância, também se verifica que as maiores notas foram 

dadas pelos respondentes que descrevem sua agtech/startup em estágio de Ideação, conforme 

mostra a Tabela 7 abaixo.  
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Tabela 7. Grau de importância do Ecossistema de Inovação AgTech Valley em relação a 

determinados componentes separados por estágio de desenvolvimento: média e desvio padrão das 

afirmações 

Grau de importância do ecossistema 

AgTech Valley em relação a: 

Estágio de 

desenvolvimento 

Média Desvio padrão 

Desenvolvimento do seu negócio Ideação 4,50 0,972 

Operação 3,90 0,568 

Tração 3,68 0,988 

Scale up 3,71 0,976 

Desenvolvimento de novas tecnologias no 

seu negócio 

Ideação 4,10 1,197 

Operação 3,50 0,850 

Tração 3,48 1,122 

Scale up 3,50 1,000 

Difusão da inovação no seu negócio Ideação 4,40 1,265 

Operação 4,40 0,516 

Tração 3,72 1,100 

Scale up 3,82 0,945 

Geração de novos negócios e 

oportunidades 

Ideação 4,50 0,707 

Operação 4,60 0,516 

Tração 3,76 1,300 

Scale up 4,00 0,903 

Cultura de negócios Ideação 4,30 0,949 

Operação 4,00 0,816 

Tração 3,64 1,075 

Scale up 3,68 0,945 

Captação de investimento do seu negócio Ideação 3,70 1,252 

Operação 4,00 0,816 

Tração 3,04 1,060 

Scale up 3,11 0,994 

Competitividade do seu negócio Ideação 3,80 1,398 

Operação 3,90 0,738 

Tração 3,40 1,190 

Scale up 3,54 0,793 

Rentabilidade do seu negócio Ideação 3,60 1,350 

Operação 3,60 0,699 

Tração 2,88 0,833 
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Scale up 3,29 0,976 

Equipe do seu negócio Ideação 3,70 1,418 

Operação 3,40 0,843 

Tração 3,20 1,041 

Scale up 3,25 1,005 

Crescimento do seu negócio Ideação 3,80 1,398 

Operação 3,90 0,568 

Tração 3,60 0,957 

Scale up 3,75 1,041 

Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora. 

 

De acordo com Isenberg (2011), os conceitos de um ecossistema de inovação 

destacam a importância das condições ambientais como fatores essenciais para o 

desenvolvimento e a manutenção da atividade empreendedora em um ambiente específico, 

assim como para a criação de oportunidades e condições para aproveitamento dessas 

oportunidades. Dessa forma, pode-se observar a importância de estar presente em um 

ecossistema para o desenvolvimento do negócio, ainda mais para startups em estágios iniciais, 

como foi apontado. Corroborando Adner (2006), uma empresa tem vantagens por estar 

inserida nesse ambiente, e estar em contato com uma rede de instituições é o que lhe permite 

criar valor e crescer. São esses os aspectos que incentivam o constante crescimento e o 

desenvolvimento do ecossistema. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A finalidade deste estudo foi compreender o Ecossistema de Inovação AgTech 

Valley, localizado na cidade de Piracicaba-SP, fundamentado na exploração dos componentes 

como atuantes no desenvolvimento de agtechs, com o objetivo de responder a seguinte 

pergunta: “como o Ecossistema de Inovação AgTech Valley, através dos pilares Políticas 

públicas, Financiamento e fundos, Cultura empreendedora, Sistemas de suporte e Recursos 

humanos, auxilia no desenvolvimento de negócios das agtechs?”. Com os seguintes objetivos 

específicos: caracterizar o ecossistema de inovação em Agtechs em Piracicaba-SP, a partir do 

perfil das startups; identificar os pilares fortes do ecossistema de inovação AgTech Valley, 

como um ambiente institucional; identificar os componentes dos pilares existentes no 

ecossistema de inovação AgTech Valley em relação ao desenvolvimento do negócio, 

evidenciado pelos estágios de desenvolvimento da agtech (ideação, operação, tração e escala). 

O trabalho foi apresentado de maneira descritiva como forma de compreender as 

correlações e características dos fenômenos analisados, a partir da aplicação de um questionário 

com os atores envolvidos no ecossistema, com o intuito de medir opiniões, reações, hábitos e 

atitudes. 

Para atingir os objetivos propostos, a caracterização das agtechs/startups envolvidas no 

Ecossistema de Inovação AgTech Valley visou estabelecer qual tipo de vínculo existente entre a 

startup e o ecossistema, e assim traçar o perfil dessas empresas, destacando seu segmento de 

atuação tecnológica, sua estrutura envolvendo captação de investimentos, número de 

funcionários, dificuldades e, principalmente, o seu estágio de desenvolvimento. A partir disso, 

foi possível verificar qual a percepção sobre a relação com o ecossistema e qual influência pode 

ter exercido no desenvolvimento e, até mesmo, crescimento da agtech/startup. 

Relacionando o ecossistema como um ambiente institucional, a fim de atingir os outros 

objetivos específicos, o estudo se baseia nas teorias e modelos de Gnyawali e Fogel (1994), 

Isenberg (2010) e do World Economic Forum (2013) para definir quais pilares e componentes a 

serem avaliados no ecossistema da cidade de Piracicaba. Essa análise fundamentou-se na 

exploração dos pilares Políticas públicas, Financiamento e fundos, Cultura empreendedora, 

Sistemas de suporte e Recursos humanos, como influentes no desenvolvimento de startups. 

De acordo com Shane (2012), o ambiente é fundamental para a atividade 

empreendedora e precisa de uma combinação de fatores para se tornar cada vez mais 

favorável. Dessa forma, procurou-se identificar a composição dos pilares existentes no 
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AgTech Valley e qual a percepção dos empreendedores de agtechs/startups que possuem 

atividades ou vínculo com o ambiente. Os pilares utilizados foram: Políticas públicas, 

Financiamento e fundos, Sistemas de suporte, Cultura empreendedora e Recursos humanos. 

Os pilares que receberam destaque positivo no ecossistema AgTech Valley foram: 

Cultura empreendedora e Sistemas de suporte. Isso demonstra uma comunidade presente e 

disponível para troca de experiência e conhecimento, de incentivo e auxílio. Nesse sentido, 

Kenney e Patton (2006) afirmam que o sucesso e consolidação de novas empresas, geram 

incentivos ao empreendedorismo, servindo de exemplo para aqueles que tem contato com as 

histórias de sucesso. 

Em contrapartida, os pilares Financiamento e fundos e Políticas públicas ficaram 

com as médias de notas mais baixas entre os pilares. Isso demonstra uma percepção negativa 

dos atores envolvidos no ecossistema perante a esses pilares, sendo possível avaliar que são 

componentes que não possuem uma influência ativa ou que precisam se desenvolver no 

ecossistema. De acordo com Arruda, Nogueira e Costa (2013) existe um aspecto vulnerável 

para o Brasil na grande restrição gerada pela burocracia no início e fechamento de um novo 

negócio, se tornando barreiras ao empreendedorismo, e também para o acesso a fontes de 

financiamento. Nesse sentido, os empreendedores se sentem desencorajados para iniciar um 

novo empreendimento, não sendo diferente para os atores do ecossistema do AgTech Valley. 

Por fim, o pilar Recursos Humanos se manteve com uma média de notas neutra em 

relação as demais. Pode-se avaliar que isso se deve pelo fato de a procura pela capacitação 

voltada ao empreendedorismo depender mais do indivíduo do que pelo ambiente em que está 

inserido, visto que a educação brasileira não tem um direcionamento a abordar temáticas de 

empreendedorismo nos cursos tradicionais de formação, ou cursos de ensino superior em 

administração, engenharia e economia, não há tal ênfase ativa (Arruda, Nogueira e Costa, 

2013). 

Quando retratado de forma separado por estágio de desenvolvimento (Ideação, 

Operação, Tração e Scale up), foi possível verificar que os estágios iniciais deram mais 

destaque para os pilares do ecossistema. Os pilares Cultura empreendedora e Sistemas de 

suporte mantiveram a sua predominância, contudo é interessante notar que a percepção sobre 

os pilares diminui conforme o desenvolvimento da startup, podendo ser um indicativo de falta 

de influência ao passo que o negócio estrutura melhor. 

Assim como qualquer pesquisa acadêmica, este estudo apresenta limitações quanto a 

sua realização. Apesar do AgTech Valley possuir componentes que podem ser observados em 

outros ecossistemas do mundo, esta pesquisa não permite generalizações. Além disso, o 
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ecossistema estudado é voltado especificamente para o setor do agronegócio, podendo limitar 

as formas de entendimento sobre os pilares e as suas influências no desenvolvimento da 

agtech/startup. Outros ecossistemas e comunidades com uma abordagem para segmentos mais 

diversos, podem apresentar outra estrutura de pilares e ter outro entendimento sobre o 

desenvolvimento de startups, além de poder concentrar startups em diferentes estágios de 

maturidade e um ecossistema mais ou menos estabelecido. 

Nesse sentido, sugere-se que em estudos futuros seja realizada uma análise 

qualitativa com os atores da comunidade, a fim de verificar a profundidade de percepções em 

relação ao impacto e atividades do ecossistema. Também seria interessante aplicar a pesquisa 

em outros ecossistemas, voltados para outros setores. Além disso, sugere-se analisar a 

influência do ecossistema em relação a geração de novos negócios e avaliar os casos de 

sucesso de empreendedores, visto que a rede de relacionamento, parceria e apoio foram 

aspectos identificados como benéficos no Ecossistema de Inovação do AgTech Valley. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Formulário de pesquisa 

 

O impacto do Ecossistema de Inovação AgTech Valley no desenvolvimento de 

Agtechs 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa referente ao impacto do 

ecossistema de inovação AgTech Valley no desenvolvimento de Agtechs, objeto de pesquisa 

do programa de Mestrado em Administração promovido pela ESALQ/USP. 

Tem-se por objetivo verificar a influência que o ecossistema de inovação AgTech 

Valley acarreta no desenvolvimento de iniciativas de empreendedorismo como agtechs. 

A pesquisa é composta por este formulário que contem perguntas de múltipla 

escolha, bastando apenas marcar a alternativa que representa sua opinião sobre a pergunta. 

O tempo médio para realização do questionário é entre 5 e 10 minutos. Sua 

participação é totalmente voluntária. Caso não se sinta confortável e deseje parar de responder 

ou até mesmo não queira responder o questionário, você tem a liberdade de escolher e parar a 

qualquer momento. Não haverá nenhum tipo de risco ou despesa e você também não receberá 

remuneração pela sua participação. 

Todos os dados fornecidos nesta pesquisa serão utilizados apenas para a análise do 

objetivo proposto e fins científicos e ficarão em total sigilo, você não será identificado (a) por 

nome. 

Esta pesquisa nos auxiliará em uma melhor compreensão sobre a sua experiência 

referente ao ecossistema de inovação AgTech Valley. Sua participação é fundamental e de 

grande valia para o estudo. 

As respostas serão enviadas automaticamente para a pesquisadora Thays Helena de 

Almeida, aluna de pós-graduação em Administração da ESALQ/USP. Você pode entrar em 

contato com a pesquisadora por meio do e-mail: thays.almeida@usp.br. 

Ao continuar, você concorda em participar e confirma que compreendeu o objetivo 

deste estudo e finalidade de seus resultados. 

 

 

 

mailto:thays.almeida@usp.br
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*Obrigatório 

1. Você deseja continuar participando dessa pesquisa? * 

☐ Sim 

☐ Não 

 

Introdução 

2. Como você se denomina no ecossistema de inovação do AgTech Valley? * 

☐ Agtech/startup 

☐ Agente de inovação  (pula para a pergunta 33) 

☐ Investidor  (pula para a pergunta 33) 

☐ Empresa/Corporação (pula para a pergunta 33) 

☐ Centro de pesquisa (pula para a pergunta 33) 

☐ Universidade (pula para a pergunta 33) 

 

Perfil da Startup 

3. Segmento tecnológico da agtech/startup: * 

☐ Agricultura de precisão 

☐ Pecuária de precisão 

☐ Soluções biotech 

☐ Edição genômica 

☐ Inteligência artificial 

☐ Blockchain / Rastreabilidade / Certificação 

☐ Agfintechs (barter, transações financeiras, crédito) 

☐ Big data / Analytics 

☐ Plataforma de gestão (SaaS) 

☐ IoT / Sensores / Telemetria 

☐ Drones / Vants 

☐ Automação de maquinários 

☐ Agrometeorologia / Estações meteorológicas 

☐ Processamento de imagens / Visão computacional 

☐ Marketplace / Plataforma de comercialização de insumos e/ou commodities 
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☐ Outro: 

4. Qual o ano da fundação da agtech/startup? * 

____________________________________ 

5. Cidade sede: * 

____________________________________ 

6. Número de funcionários da agtech/startup: * 

☐ Entre 01-10 funcionários 

☐ Entre 11-20 funcionários 

☐ Entre 21-30 funcionários 

☐ Mais de 31 funcionários 

7. Como classificaria a fase atual da sua agtech/startup? * 

☐ Ideação (criação, momento de colocar a ideia em prática e de validação da 

startup) 

☐ Operação (pronta para comercialização, começando a gerar receita e ser lucrativa) 

☐ Tração (maturidade, busca por rodadas de investimento e aportes) 

☐ Scale-up (auge do desenvolvimento/20% de crescimento em três anos 

consecutivos, seja em receita ou número de colaboradores) 

8. A inovação empregada no produto/serviço prestado pode ser caracterizada como: 

* 

☐ Disruptiva (totalmente inovadora, não existindo produtos/serviços similares no 

mercado) 

☐ Incremental (aprimoramento de um produto/serviço já existente no mercado) 

 

Investimentos e financiamentos 

9. A agtech/startup já captou algum investimento? * 

☐ Sim 

☐ Não (pula para a pergunta 14) 

10. Quantas vezes captou investimento? * 

☐ 1 vez 

☐ 2 vezes 

☐ 3 vezes 
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☐ 4 vezes 

☐ 5 vezes 

☐ Outro: 

11. Fase da agtech/startup quando captou o primeiro investimento: * 

☐ Ideação 

☐ Operação 

☐ Tração 

☐ Scale-up 

12. Fase da agtech/startup quando captou o último investimento: * 

☐ Ideação 

☐ Operação 

☐ Tração 

☐ Scale-up 

13. Quais tipos de investimento já captou? * 

Indicar quais tipos de investimento já captou e a quantidade de vezes de cada  

 

 

Dificuldades enfrentadas pela startup 

14. Quais as principais dificuldades que você tem enfrentado em relação ao 

desenvolvimento de sua agtech/startup? * 

☐ Acesso a investimento/financiamento 

☐ Área técnica 

☐ Burocracias 
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☐ Capital inicial 

☐ Carga tributária 

☐ Prospecção de clientes 

☐ Captação de parceiros 

☐ Comercialização de produto 

☐ Concorrência 

☐ Escalar vendas 

☐ Escassez de investimentos 

☐ Falta de conhecimento em gestão 

☐ Gestão de projetos 

☐ Lançamento de novos produtos 

☐ Logística 

☐ Marketing 

☐ Operação e produção 

☐ P&D 

☐ Não tenho dificuldades 

☐ Outro: 

15. Comente sobre as dificuldades assinaladas, o que poderia ser melhor? * 

_____________________________________________________________ 

 

Participação no Ecossistema de Inovação AgTech Valley 

16. A sua agtech/startup possui vínculo com alguma incubadora, aceleradora ou hub 

de inovação do AgTech Valley em Piracicaba/SP? * 

☐ Incubadora 

☐ Aceleradora 

☐ Hub de Inovação 

☐ Parque Tecnológico 

☐ Não possui 

☐ Outro: 
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17. Qual ano de ingresso na incubadora, aceleradora ou hub de inovação do AgTech 

Valley? * ________________ 

18. A incubadora, aceleradora ou hub de inovação que a agtech/startup está inserida 

apresenta relações com quais players? * 

☐ Grandes empresas 

☐ Associações empresariais 

☐ Centros de pesquisa 

☐ Universidades 

☐ Órgãos governamentais 

☐ Órgãos não governamentais 

☐ Outro: 

 

Benefícios da participação no Ecossistema de Inovação AgTech Valley 

19. Quais foram as principais motivações para a escolha dessa incubadora, 

aceleradora ou hub de inovação do AgTech Valley? * 

☐ Expertise e know-how 

☐ Localização geográfica 

☐ Benefícios oferecidos 

☐ Acesso a fontes de investimento 

☐ Duração do programa de startup 

☐ Investimento financeiro 

☐ Parcerias 

☐ Não houve um motivo específico 

☐ Outro: 

20. Em qual (quais) aspecto (s) a agtech/startup se sentiu mais apoiada pela 

incubadora, aceleradora ou hub de inovação do AgTech Valley? * 

☐ Infraestrutura física 

☐ Corpo técnico altamente especializado 

☐ Rede de parcerias 

☐ Mentorias e treinamentos conforme a necessidade da startup 

☐ Apoio contábil e jurídico 
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☐ Serviços de apoio (administrativo-financeiro, comunicação e design) 

☐ Reuniões de check point com agentes de inovação 

☐ Acesso ou visibilidade frente a investidores 

☐ Outro: 

21. Dentre os fatores abaixo, qual/quais você identifica que o ecossistema de 

inovação AgTech Valley contribui/contribuiu para o desenvolvimento da sua 

agtech/startup? * 

☐ Rede de relacionamento 

☐ Captação de investimento 

☐ Alavancagem de negócios 

☐ Contratação de equipe 

☐ Conexão com universidade ou centros de pesquisa 

☐ Conexão com grandes empresas 

☐ Não identifico 

☐ Outro: 

22. O que foi aprimorado em relação as atividades da agtech/startup depois do 

vínculo com alguma iniciativa presente no AgTech Valley? * 

☐ Melhoria em processos internos 

☐ Estruturação de um planejamento estratégico 

☐ Otimização de processos e/ou time de vendas 

☐ Implementação de novas ferramentas de gestão 

☐ Estruturação de equipe 

☐ Know-how tecnológico 

☐ Nada foi aprimorado 

☐ Outro: 

23. Quantos produtos/serviços foram desenvolvidos desde a fundação da 

agtech/startup? * ______ 

24. Quantos produtos/serviços foram desenvolvidos ANTES do vínculo com alguma 

iniciativa presente no AgTech Valley? * ______ 
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25. Quantos produtos/serviços foram desenvolvidos DEPOIS do vínculo com alguma 

iniciativa presente no AgTech Valley? * ______ 

26. Quantos produtos/serviços que foram desenvolvidos estão sendo 

comercializados? * ______ 

27. Qual é o papel do ecossistema do AgTech Valley no desenvolvimento e 

comercialização dos produtos/serviços? * 

____________________________________________________________________ 

 

Captura de valor no Ecossistema de Inovação AgTech Valley 

28. Depois que se vinculou ao ecossistema de inovação, você identificou algum 

benefício para a sua agtech/startup? * 

☐ Validação de produto/serviço 

☐ Visibilidade 

☐ Acesso a grandes corporações 

☐ Novos investimentos 

☐ Novos clientes 

☐ Tornou-se fornecedor de uma grande corporação 

☐ Não identifiquei 

☐ Outro: 

29. Estar presente no AgTech Valley foi determinante para a realização de alguma 

atividade? * 

☐ Sim 

☐ Não 

☐ Não sei dizer 

30. Se sim, comente sobre * 

______________________________________________________________ 

31. Estar presente no AgTech Valley gerou contatos com grandes corporações? * 

☐ Sim 

☐ Não 

☐ Não sei dizer 

32. Se sim, comente sobre * 
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______________________________________________________________ 

 

Avaliação geral sobre o Ecossistema de Inovação AgTech Valley 

Por favor, responda as seguintes perguntas se referindo ao (s) principais aspectos de 

um ecossistema de inovação. 

Para responder as questões a seguir, você terá escalas que vão de 1 a 5 pontos. 

Não existem respostas certas e erradas. 

Para melhor entendimento da escala: 

1 = Péssimo 

2 = Ruim 

3 = Neutro 

4 = Bom 

5 = Muito bom 

 

33. Políticas públicas * 
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34. Financiamento e fundos * 

 

 

35. Cultura empreendedora * 

 

36. Sistemas de suporte * 
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37. Recursos humanos 
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38. Qual a importância do Ecossistema de Inovação AgTech Valley para: * 

Por favor, responda as seguintes perguntas se referindo ao grau de importância dos 

aspectos de um ecossistema de inovação. Para responder as questões a seguir, você 

terá escalas que vão de 1 a 5 pontos, pois estamos interessados em seu grau de 

concordância sobre essas afirmações. Não existem respostas certas e erradas. Para 

melhor entendimento da escala: 1= Sem importância; 2 = Pouco importante; 3 = 

Mais ou menos importante; 4 = Importante; 5 = Muito importante. 

 

Perfil do respondente 

Nesta sessão gostaríamos de saber um pouco mais sobre você. 
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39. Gênero: * 

☐ Masculino 

☐ Feminino 

☐ Prefiro não responder 

 

40. Idade: * 

 

41. Cidade/Estado: * _________________ 

 

 

42. Grau de escolaridade: * 

☐ Ensino fundamental 

☐ Ensino médio 

☐ Ensino superior 

☐ Pós-Graduação 

☐ Mestrado 

☐ Doutorado 

☐ Outro: 

 

43. Renda familiar: * 

☐ Até 2 salários-mínimos (R$ 0,00 a R$ 2200) 

☐ Acima de 2 até 3 salários-mínimos (R$ 2201 a R$ 3300) 

☐ Acima de 3 até 4 salários-mínimos (R$ 3301 a R$ 4400) 

☐ Acima de 4 até 5 salários-mínimos (R$ 4401 a R$ 5500) 

☐ Acima de 5 até 6 salários-mínimos (R$ 5501 a R$ 6600) 

☐ Acima de 6 até 8 salários mínimos (R$ 6601 a R$ 8800) 

☐ Acima de 8 até 10 salários mínimos (R$8801 a 11000) 

☐ Acima de 10 salários mínimos (Acima de R$ 11000) 

☐ Prefiro não responder 
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44. Cargo: * 

☐ Founder 

☐ Co-founder 

☐ CEO 

☐ Gestor 

☐ Coordenador 

☐ Analista 

☐ Outro: 

 

 

 


