
Startup Chile – transformando um país e o mundo pela 

inovação 

Nome Startup Chile 

Objetivo 

 Atrair empreendedores estrangeiros e locais, de alto potencial e em 

fase inicial para iniciar seu negócio no Chile, utilizando o país como 

plataforma para impulsionar sua expansão global; 

 Converter o Chile em hub de inovação e empreendedorismo da América 

Latina. 

Público-alvo 
Empreendedores chilenos ou estrangeiros, com 18 anos ou mais, que 
desenvolvem projetos em fase inicial (até 2 anos de existência). 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 
Multissetorial 

Justificativa 

A economia chilena, apesar de apresentar bom desempenho e indicadores 
de competitividade de destaque na América Latina, não possuía histórico 

de encorajar a cultura inovadora e propensa ao risco, necessária para a 
criação de startups. Neste sentido, o programa foi desenvolvido a fim de 

instalar princípios de um ecossistema favorável a startups, 
fundamentando-se na interação entre pessoas como geradora de cultura 

de empreendedorismo tecnológico. A prática surge também da percepção 

de seus fundadores de que era preciso abraçar talentos imigrantes, que 
muitas vezes tinham que abandonar os EUA por não possuírem visto, mas 

que podiam gerar alto valor para o local. 

Contexto geográfico Chile 

Ano de 
implementação 

2010 

Descrição das 

atividades e serviços 

realizados 

 Seleção de projetos via processo de admissão conduzido por 

especialistas do Chile e dos EUA. 

Critérios considerados: visão global, potencial de mercado e de 
utilização do Chile como plataforma para expansão global; 

 Empreendedores selecionados recebem apoio para obtenção do visto 

temporário e adaptação durante estadia no Chile. 

Exemplos de ações: acompanhamento dos empreendedores por “Start-
Up Chile Padrinos”, pessoas locais com interesse em empreendedorismo; 

designação de um ou dois patrocinadores mentoria, apoio contábil, etc.; 

 A Corporação de Fomento da Produção (CORFO) não exige a 
participação acionária na empresa apoiada. Em troca, os 



empreendedores devem se esforçar para impactar o ecossistema local 

de empreendedorismo por meio da transferência de conhecimentos, 

habilidades, experiências e rede de contatos. Os empreendedores 
participam de atividades como: seções de pitch semanais, apresentação 

em workshops em seus temas de especialização, realização de aulas 
em universidades locais, viagens pelo território chileno e reuniões com 

potenciais investidores; 

 Evento de encerramento Start-Up Chile Demo Day: empreendedores 

apresentam seus projetos em processo competitivo. As melhores 
apresentações têm oportunidade de apresentar seu negócio para 

investidores e comunidade local e participar de rodada similar em São 
Francisco. 

Duração total: 7 meses (24 semanas, período pode ser prorrogado por 
mais 4 semanas) 

Observação Importante: 

Não financia projetos de consultoria, importação/exportação ou franquias. 

Resultados e 
evidências 

disponíveis 

Em 2010, o programa piloto reuniu 22 startups de 14 países. Já em 2012, 
400 projetos foram apoiados entre os 3000 projetos inscritos. Desde 2010 

foram 8000 inscrições de 112 países, sendo 670 startups selecionadas de 
64 países. 

A prática teve grande reconhecimento internacional, evidenciado por 
publicações em importantes revistas como a Forbes, The Economist, 
BusinessWeek e TechCrunch. 

Instituição Executora 

Nome Corporação de Fomento da Produção (CORFO) 

País Chile 

Setor 
Governo – agência promotora de políticas públicas no âmbito do 

empreendedorismo e inovação. 

Clientes Pequenas e médias empresas 

Tamanho 

Em 2010, o orçamento da CORFO foi superior a 1 bilhão de dólares (cerca 

de 800 milhões em linhas de crédito e 200 milhões em subsídios por meio 

de serviços de fomento a pequenas e médias empresas, ao investimento e 
à inovação) – orçamento correspondente a cerca de 0,5% do PIB chileno 

de 2010. 

Instituições Parceiras 



Nome 

 Ministério da Economia 

 Ministério de Assuntos Internos 

 Ministério das Relações Exteriores 

Setor Governo 

Papel Apoio operacional 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

A prática inspirou spinoffs em outros países como EUA, Reino Unido, 
Grécia, Itália e no próprio Brasil. Sua aplicação e adaptação em outros 

contextos devem considerar características da metodologia do programa, 
as capacidades do ambiente de negócios do país executor e diferenças 

entre os clientes da prática em cada país. Destacam-se os seguintes 

pontos: 

 Programa desenhado para potencializar a promoção da cultura 
empreendedora e gerar ramificações em longo prazo: o retorno 

esperado da prática chilena não vem da participação acionária da 
instituição executora nas empresas apoiadas, mas sim de 

transbordamentos econômicos gerados pela atração de talentos, tais 

como conhecimentos e redes de contatos, do estímulo à integração dos 
empreendedores estrangeiros com agentes locais; 

 Necessidade de acesso à infraestrutura de apoio ao 

empreendedorismo nascente: para o sucesso dos projetos 
selecionados é necessário que estes contem com ambiente favorável 

para acesso a capital de risco, banco de talentos, facilidade para lidar 
com procedimentos burocráticos, entre outros. Todavia, o próprio Chile 

ainda enfrenta desafios tais como aumentar a disponibilidade de capital 

de risco. Até julho de 2013, as empresas apoiadas levantaram cerca de 
21 milhões de dólares em capital, o que é ainda não é tão competitivo 

se comparado ao Vale do Silício. De acordo com a CB Insights, de 2009 
a 2013, startups de base tecnológica da região norte-americana 

levantaram investimentos de mais de 31 bilhões de dólares. 

 Adaptação ao perfil do mercado e às necessidades dos clientes: 

os projetos selecionados são orientados para utilizar o Chile como 
plataforma para alavancar seus negócios antes de se 

internacionalizarem. Tal característica pode ser entendida ao se analisar 
o mercado interno chileno e também o bom desempenho em rankings 

de competitividade. Outro componente importante do programa são as 

diversas atividades e espaços compartilhados para interação entre 
chilenos e os empreendedores estrangeiros, como forma de intercâmbio 

de conhecimentos e de estimular o potencial empreendedor local, uma 
vez que a prática foi desenhada para encorajar a cultura 

empreendedora no país. 



Conclusão 

O Startup Chile é exemplo de iniciativa que visa criar e fortalecer hub de 

inovação e tecnologia na América Latina e alavancar projetos em fase 

inicial a participarem de redes globais para criação de valor. 

A prática foi bem sucedida em sua capacidade de atrair talentos de 
diversos países e tem encorajado os próprios chilenos a empreender. 
Todavia, por ser prática emergente, ainda não há suficiente disponibilidade 

de dados sobre o desempenho das empresas criadas, seu impacto e taxa 

de sobrevivência. 

 


