GVENTURES

por GILBERTO SARFATI, professor de
empreendedorismo, gestor da Aceleradora GVentures
e coordenador do Mestrado Profissional Especializado
– Programa em Gestão para a Competitividade.

GVENTURES:
A PRIMEIRA
ACELERADORA
UNIVERSITÁRIA
NON EQUITY
E NON FEE
DO BRASIL
10 | FGV | 2016

Em 13 de Dezembro de 2016, foi realizada
a graduação da primeira turma de acelerados da GVentures, a única Aceleradora
universitária non equity e non fee do Brasil.
A criação da Aceleradora, um antigo
sonho dos alunos da FGV-EAESP, seguiu
a tradição de pioneirismo da escola em
relação ao empreendedorismo. Em 1981,
a instituição introduziu no país o primeiro
curso de novos negócios em um programa
de especialização e, em seguida, como
eletiva da graduação. Em 1991, inaugurou o
primeiro centro de estudos de empreendedorismo do Brasil e, em 1996, lançou a
primeira competição de planos de negócios
do país, a versão nacional do Global Moot
Corp. Na década seguinte, em 2007, a disciplina Experiência Empreendedora passou
a ser obrigatória na graduação de Admi-

nistração de Empresas1 e, finalmente, em
2015, foi criada a Aceleradora GVentures.
Por que uma Aceleradora de empresas?
O Brasil tem mais de 400 Incubadoras de
negócios, a maioria delas ligada a universidades, prefeituras e outros órgãos
públicos. O modelo dominante no país não
é o de investimento como na maior parte
dos demais países. Estas Incubadoras
fornecem espaço físico, aconselhamento
e acesso à rede de parceiros em troca de
taxas e, geralmente, estes programas
têm duração de 1 a 3 anos. Do outro lado,
grande parte das incubadas encontram, nas agências públicas de
fomento, meios para financiar sua
permanência nas incubadoras.
As Aceleradoras começaram a
surgir nos Estados Unidos em
meados dos anos 2002, após o
estouro da chamada bolha de
Internet, em contraposição ao
modelo longo de incubação via
equity (participação no capital da
empresa). A ideia era investir em
novos negócios, que precisavam
de períodos mais curtos, de até 6
meses, para testar seus modelos.
Este modelo de aceleração sofreu
um boom global com a publicação
dos livros Business Model Generation, em
2009, e, Lean Startup, em 2012 e, a partir
daí, a vocação das Aceleradoras passou
a ser de um espaço de teste e validação
de modelos de negócios através de uma
metodologia ágil.
Seguindo a tendência global, a FGV-EAESP
optou por este modelo de aceleração, mas
Para saber mais sobre o papel pioneiro da FGVEAESP no fomento ao ecossistema empreendedor
do Brasil, leia a matéria “Breve história do ensino
de empreendedorismo no Brasil”: bibliotecadigital.
fgv.br/ojs/index.php/rgnn/article/view/60813
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dentro de um contexto universitário. Ou
seja, o papel fundamental da Aceleradora
é fomentar o desenvolvimento do ecossistema empreendedor na FGV-EAESP.
Dessa forma, entendeu-se que não caberia
realizar investimentos nas Startups ou cobrar taxas para a participação no programa
(o modelo non equity e non fee).
Ao longo do primeiro semestre de 2016, foi
desenvolvido um modelo de aceleração proprietário baseado nos pilares de mentoria
(relação forte com o alumni FGV), track educacional (conhecimento pontual e aplicado

para a evolução do negócio) e parcerias
(construção de rede de suporte às Startups). Além disso, foi planejado e lançado o
primeiro edital para captar 4 empreendimentos que validariam o novo modelo.
Durante o segundo semestre de 2016,
quatro empresas foram aceleradas, passando por um processo intenso de validação que culminou com a formatura de
três delas no primeiro batch (graduados):
Bossa Box (bossabox.com), um marketplace
de app, software, MVP (produto minimamente viável), website e UX (experiência de
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usuário); LavamosNós (lavamosnos.co),
um O2O (online to off-line) de soluções de
lavanderia; e LegalX (legal.com.br), uma
lawtech de automatização de petições
para pequenas causas e contratos. Essas
empresas saíram de MVP até o ponto de
começar a gerar receitas.
Uma das empresas não se graduou e o
fracasso é também ponto fundamental do
processo de aceleração, tanto para os empreendedores como para a GVentures. Com
isso, foi possível validar o modelo de aceleração e compreender que não se acelera
empreendedores e sim, negócios. Por
isso, com ciclos tão curto de aceleração, 4
meses, não se pode acelerar ideias e sim,
empreendimentos que estão começando a
testar produtos minimamente viáveis.
No primeiro ciclo de aceleração da GVentures, foi possível notar que o estágio inicial
(seed) de um empreendimento merece subdivisões entre ideação, super-seed e seed.
No estágio da ideação, o empreendedor e
seus potenciais sócios avaliam as oportunidades de negócios e tomam a decisão,
enquanto indivíduos, se aceitam ou não
tomar o risco do empreendimento. No
estágio super-seed, os empreendedores já tomaram a decisão de assumir
o risco da empreitada e desenvolveram
uma primeira versão do produto, minimamente viável, e que já sofreu, ou não,
alguma “pivotagem” (alteração no modelo de negócios). Já no estágio seed,
o empreendimento começou a gerar
alguma receita e está se preparando
para escalar o negócio. Outros “pivots”
ainda poderão ocorrer no início da
escalada dos negócios, mas a empresa
já pode ser alvo de investimento anjo ou
Aceleradoras com equity.
A vocação da GVentures é atuar no estágio super-seed, onde a empresa está
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realizando um bootstraping (começando
o negócio com os seus próprios recursos)
para validar o seu modelo de negócios. A
tese super-seed reforça o posicionamento
de uma Aceleradora universitária non
equity e non fee.
Quais os próximos passos? Em 2017, será
ampliado o número de empreendimentos
acelerados, incluindo um track de duas
empresas com perfil de negócios de impacto social. A vocação da GVentures será,
continuamente, inovar no apoio a empreendimentos universitários de potencial
de alto impacto. É preciso, também, sair
de uma estrutura 100% voluntária para o
mínimo de profissionalização.
Se você acredita no empreendedorismo, na
FGV e no Brasil, a GVentures está captando
doações de pessoas jurídicas e físicas para
sua iniciativa. Entre em contato por e-mail
(gilberto.sarfati@fgv.br) ou pelo perfil no
Facebook https://www.facebook.com/
gventureseaesp. Os doadores passarão a
fazer parte do Clube dos Parceiros da GV,
contando com benefícios exclusivos.

