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Apresentação 
 

A Unidade de Assessoria Institucional (UARI) apresenta o presente documento em atenção 

à demanda formulada pela Unidade de Atendimento Setorial Comércio e Serviços (UASCS) 

para a identificação de referências internacionais voltadas à internacionalização de startups.  

 

O estudo é composto por informações sobre as dez cidades consideradas as principais 

referências em ecossistema para startups, conforme o estudo Global Startup Ecosystem 

Report de 2017. São apresentados doze indicadores de desempenho, dentre os quais 

destacam-se a quantidade de imigrantes, número de startups e empreendedores de outros 

países e recursos para investimentos de startups em early-stage. 

 

Também foram identificadas informações sobre o ambiente legal e os incentivos tributários 

para startups em cada hub, bem como outros dados que influenciam o desenvolvimento e 

crescimento de startups.  

 

O que se observou com o estudo é que todas as cidades apontadas como referências 

internacionais não apenas fomentam a capacitação de startups, mas atuam na melhoria do 

ambiente legal e tributário, bem como aplicam políticas para a atração de talentos, 

empreendedores e investidores. Foram identificados poucos programas com foco em 

softlanding em mercados internacionais e mais ações que incentivam a captação de startups 

internacionais para seus próprios mercados. 

 

Comparando as referências identificadas com a atuação do Sebrae, pode-se concluir que a 

instituição realiza ações de fomento similares as praticadas internacionalmente (diagnóstico 

de maturidade, mentoria e treinamento para atração de investimentos). Entretanto, o Brasil 

caminha em direção contrária quanto aos aspectos legais, quando restringe incentivos para o 

capital de risco, o que mostra posicionamento divergente das tendências globais.  

 

Como recomendação, sugere-se manter a atuação de defesa do ambiente legal favorável para 

o desenvolvimento de startups, com articulações junto ao Poder Executivo e Legislativo, 

inclusive mobilizando atores do ecossistema para atuarem como porta vozes junto com o 

Sebrae. 
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VALE DO SILÍCIO, EUA 

Classificação pelo Global Startup Report 2017 
Posição Geral Conexão Global Acesso a recursos Qualidade de Recursos 

1º 1° 1º 1º 

Perfil da Cidade 

População PIB Sucesso Obtenção Visto Número de Startups 

7.6 milhões US$ 619 bi 
Média Global: US$ 267 bi 

58% 30.764 

Perfil do Empreendedor de Startups 

Mulheres Fundadoras Startups Internacionais 
Empreendedores 

estrangeiros 
Imigrantes Fundadores 

16% 2.049 
Média Global: 83 

2.896 

Média Global: 300 
46% 

Ambiente Favorável 

Ambiente Legal 

Leis fortes de proteção à propriedade intelectual 

Incentivos Tributários 

Insignificantes. Empresas em fase de arranque são registradas em outros lugares, para evitar impostos  

Ecossistema Investidores anjo 
Captação recursos startup 

estágio inicial 
Exemplos de sucesso 

Maduro e dinâmico 18.357 US$ 762 mil 
Média Global: US$ 252 mil 

Apple, Google, Facebook 

Desafios Acesso a talentos, burocracias com vistos, custo alto de moradia 

Serviços de Apoio ao Empreendedorismo 

Programa The Startup Leadership Program, oferecido pelo SBDC* local 

Objetivos Programa de treinamento de até 80 horas e 6 horas para networking 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 São lançadas 51 novas empresas de tecnologia todos os meses na área de São Francisco; 
 Investidores-anjos, investidores-seed, venture capital, aceleradoras, incubadoras, organismos de fomento ao 

empreendedorismo, startups recém-criadas, startups em franco crescimento, empresas gigantes, universidades; 

 No Vale do Silício, 6% das equipes fundadoras são compostas por fundadores que faziam parte de empresas de 
hipercrescimento, número seis vezes maior do que em qualquer outro lugar da América do Norte, América do 
Sul ou Europa. 

* Small Business Development Centers é uma rede de cerca de mil escritórios independentes de atendimento a 
pequenos negócios nos Estados Unidos, embora recebam incentivos governamentais. Estão localizados próximos 
a universidades e centros tecnológicos e provêm consultorias gratuitas e treinamento a baixo custo para 
empreendimentos de pequeno porte. 
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NOVA YORK, EUA 

Classificação pelo Global Startup Report 2017 
Posição Geral Conexão Global Acesso a recursos Qualidade de Recursos 

2º 4° 2º 2º 

Perfil da Cidade 

População PIB Sucesso Obtenção Visto Número de Startups 

24 milhões US$ 1,559 tri 
Média Global: US$ 267 b 

57% 20.949 

Perfil do Empreendedor de Startups 

Mulheres Fundadoras Startups Internacionais 
Empreendedores 

estrangeiros 
Imigrantes Fundadores 

19% 984 
Média Global: 83 

654 

Média Global: 300 
25% 

Ambiente Favorável 

Ambiente Legal 

Incentivos para integração com universidades; Empresas com faturamento menor que US$ 10 milhões são 
classificadas como “empresa de tecnologia emergente”. 
 

 
Incentivos Tributários 

Programa Startup NY desenvolve zonas específicas isentas de impostos (licenças, taxas de transporte, impostos 
imobiliários e impostos sobre lucros pessoais); Pessoas Físicas podem abater crédito fiscal do IR de 10% a 100% 
do valor total investido; Empresas em early-stage podem abater crédito fiscal do IR de 10 % ou 20%, com limite 
de U$150.000 ou U$300.000, dependendo do número de anos do investimento (4 ou 9). 
 

Ecossistema Investidores anjo 
Captação recursos startup 

estágio inicial 
Exemplos de sucesso 

Ideal para teste de 
produtos e serviços 

6.735 US$ 568 mil 
Média Global: US$ 252 mil 

Foursquare, MakeSpace, 
Sunrise, Artsy e Lean 

Startup Machine 

Desafios Alto custo de vida e de aluguel. 

Serviços de Apoio ao Empreendedorismo 

Programa The Startup Leadership Program, oferecido pelo SBDC local 

Objetivos Programa de treinamento de até 80 horas e 6 horas para networking 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 É o ecossistema de startups mais procurado para estabelecer um segundo escritório, focado em vendas; 
 Fin-tech, ad-tech, fashion-tech, retail-tech, art-tech e food-tech estão prosperando em Nova York; 
 Novas iniciativas tornam os incentivos fiscais de Nova York cada vez mais atraentes para as empresas em fase de 

arranque; 
 NY possui sucursais dos maiores escritórios de advocacia especializados nos regulamentos para startups. 
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LONDRES, REINO UNIDO 

Classificação pelo Global Startup Report 2017 
Posição Geral Conexão Global Acesso a recursos Qualidade de Recursos 

3º 2° 5º 3º 

Perfil da Cidade 

População PIB Sucesso Obtenção Visto Número de Startups 

14 milhões US$ 542 bi 
Média Global: US$ 267 b 

44% 11.722 

Perfil do Empreendedor de Startups 

Mulheres Fundadoras Startups Internacionais 
Empreendedores 

estrangeiros 
Imigrantes Fundadores 

15% 257 
Média Global: 83 

1079 

Média Global: 300 
42% 

Ambiente Favorável 

Ambiente Legal 

Moeda segura e estável; Tempo de registro de uma empresa é de até 48 horas; Requisitos legais para o 
empreendedorismo são claros; Apoio governamental para incentivar novas empresas da indústria de tecnologia. 
 Incentivos Tributários 

Acordos para isenção tributária para importação e exportação com União Europeia e 120 países; Renúncias fiscais 
para empresas de tecnologia (novas ou consolidadas) e que realizam pesquisa e desenvolvimento; Carga tributária 
mais atrativa entre os países do G7; Baixa contribuição para segurança social. 

Ecossistema Investidores Anjo  
Captação recursos startup 

estágio inicial 
Exemplos de sucesso 

Localização estratégica 
para expansão na Europa e 

para os Estados Unidos 

5.587 US$ 451 mil 
Média Global: US$ 252 mil 

Barclays Accelerator, 
Level39, focadas em 

fintech; 

Desafios Não identificado 

Serviços de Apoio ao Empreendedorismo 

Programa StartUp Britain, oferecido pela Federation of Small Business 

Objetivos 

Campanha nacional, financiada pelo setor privado, que aproveita a experiência dos 
principais empresários locais para desenvolver o empreendedorismo. Mapa interativo 
para encontrar desde aceleradores até organizações de fomento, recursos on-line para 
desenvolver seu próprio negócio; e ação itinerantes com ônibus para assistência 
presencial.  
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Possui o maior número de aceleradoras da Europa; 
 Grande quantidade de escritórios de advocacia especializados;  
 O mercado de Venture Capital é o mais desenvolvido da Europa em termos de números de venture capital e 

quantidade de dinheiro investido; 
 O investimento das venture capital do país nas startups vem crescendo 50% ao ano. 
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PEQUIM, CHINA 

Classificação pelo Global Startup Report 2017 
Posição Geral Conexão Global Acesso a recursos Qualidade de Recursos 

4º 12° 4º 7º 

Perfil da Cidade 

População PIB Sucesso Obtenção Visto Número de Startups 

25 milhões US$ 506 bi 
Média Global: US$ 267 bi 

39% 509 

Perfil do Empreendedor de Startups 

Mulheres Fundadoras Startups Internacionais 
Empreendedores 

estrangeiros 
Imigrantes Fundadores 

28% N/A 
Média Global: 83 

N/A 

Média Global: 300 
23% 

Ambiente Favorável 

Ambiente Legal 

Alto custo de vida alto e de alugueis; Burocracia confusa; pouco incentivo ao empreendedorismo; Incentivos legais 
não são facilmente evidentes. 
 Incentivos Tributários 

Empresas que contratam desempregados há mais de um ano são elegíveis para benefícios tributários; Novas 
políticas de redução de impostos para empresas em fase de arranque e de alta tecnologia; Os cortes de impostos 
de até 15% para as empresas que trabalham em indústrias criativas no Zhongguancun Science Park; Imposto sobre 
o rendimento de pessoas físicas será reduzido para investidores no setor de alta tecnologia; As empresas que 
produzem itens patenteados se beneficiam de uma redução e isenção de impostos, a depender do valor. 

Ecossistema Investidores anjo 
Captação recursos startup 

estágio inicial 
Exemplos de sucesso 

 5.884 US$ 682 mil 
Média Global: US$ 252 mil 

Não identificado 

Desafios 
Melhoria do ambiente legal, diminuição dos custos de aluguéis e incentivos para 
estrangeiros.  

Serviços de Apoio ao Empreendedorismo 

Programa Dream Town 

Objetivos Programa de treinamento, financiamento e apoio com aluguel  

Programa Chinaccelerator, oferecido pela China Association of Small and Medium Enterprises 
Chinaccelerator, um acelerador de inicialização líder na China, é um programa 
orientado por mentores que ajuda as startuts de internet de todo o mundo a 
fronteiras cruzadas - do mundo para a China e da China para o mundo. É operado pelo 
SOSV de risco com AUM de US $ 300 milhões operando oito aceleradores globais. O 
Chinaccelerator oferece três meses de orientação rigorosa, treinamento e recursos de 
mentores, parceiros e investidores. 

 

Objetivos 
Programa orientado por mentores para internacionalização de startups. Oferece três 
meses de orientação, treinamento e acesso a mentores, parceiros e investidores. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Para o estrangeiro que deseja iniciar uma empresa em Pequim os impostos são proibitivos, como "imposto sobre 
benefícios sociais" de cinquenta por cento; 

 Não é impossível iniciar startup em Pequim sem parceiro chinês; 
 Governo permite que empresas iniciais usem residências como escritórios. 
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BOSTON, EUA 

Classificação pelo Global Startup Report 2017 
Posição Geral Conexão Global Acesso a recursos Qualidade de Recursos 

5º 16° 7º 4º 

Perfil da Cidade 

População PIB Sucesso Obtenção Visto Número de Startups 

4.7 milhões US$ 382 bi 
Média Global: US$ 267 bi 

40% 4.896 

Perfil do Empreendedor de Startups 

Mulheres Fundadoras Startups Internacionais 
Empreendedores 

estrangeiros 
Imigrantes Fundadores 

16% 174 
Média Global: 83 

416 

Média Global: 300 
30% 

Ambiente Favorável 

Ambiente Legal 

Life Sciences Initiative que disponibiliza incentivos de US$1 bi para empresas de biotecnologia e ciências da vida; 
Financiamento, via Life Sciences Accelerator, de até US$750 mil para empresas em estágio inicial; Emerging 
Technology Fund promove financiamento de baixo custo para empresas emergentes. 
 Incentivos Tributários 

Créditos fiscais para empresas de pesquisa e desenvolvimento, com menos de 100 funcionários e instaladas em 
Áreas de Destino Econômico; Crédito tributário de até 15% para custos relacionados à pesquisa com 
universidades, de até 10% para projetos que resultam em 100 ou mais novos empregos, de até 3% para 
investimentos em ativos depreciáveis tangíveis para fabricantes estaduais; Nas Áreas de Destino Econômico há 
isenções sobre o valor adicionado a um imóvel para expansões e Crédito Fiscal de Investimento de 3 a 5%. 

Ecossistema Investidores Anjo  
Captação recursos startup 

estágio inicial 
Exemplos de sucesso 

Líder mundial em negócios 
nas áreas de farmácia, 

biotecnologia e robótica, 
grande proximidade com 
universidades de ponta 

6.865 US$ 495 mil 
Média Global: US$ 252 mil 

Sapient, Privy, Codeship, 
Zagster e Tablelist 

Desafios Alto valor dos salários e demora para contratar engenheiros. 

Serviços de Apoio ao Empreendedorismo 

Programa The Startup Leadership Program, oferecido pelo SBDC local 

Objetivos Programa de treinamento de até 80 horas e 6 horas para networking 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Startups em Boston estão voltadas para o ramo de ciências e para o comércio entre empresas (B2B); 
 As empresas de capital de risco triplicaram recentemente a quantidade de capital disponível para startups. 
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TEL AVIV, ISRAEL 

Classificação pelo Global Startup Report 2017 
Posição Geral Conexão Global Acesso a recursos Qualidade de Recursos 

6º 6° 8º 8º 

Perfil da Cidade 

População PIB Sucesso Obtenção Visto Número de Startups 

3.7 milhões US$ 153 bi 
Média Global: US$ 267 bi 

27% 1.517 

Perfil do Empreendedor de Startups 

Mulheres Fundadoras Startups Internacionais 
Empreendedores 

estrangeiros 
Imigrantes Fundadores 

8% 15 
Média Global: 83 

351 

Média Global: 300 
16% 

Ambiente Favorável 

Ambiente Legal 

Não identificado 

Incentivos Tributários 

Investidores privados podem deduzir seu investimento de qualquer outra fonte de receita; Proteção de até 25% 
do capital investido em fundos de venture capital; Benefícios para investimento em fundos domésticos; Isenção 
fiscal para investidores estrangeiros com 30% dos fundos destinados para empresas israelenses; Créditos fiscais 
adicionais para empresas de biotecnologia ou nanotecnologia. 

Ecossistema Investidores Anjo  
Captação recursos startup 

estágio inicial 
Exemplos de sucesso 

Forte e maduro, com 
grande número de 

investidores, mentores e 
talentos 

6.027 US$ 509 mil 
Média Global: US$ 252 mil 

Wix, Yotpo, MyPermissions, 
Sparkeo e Smore 

Desafios Não identificado 

Serviços de Apoio ao Empreendedorismo 

Programa South of Salame 

Objetivos 
Plataforma para inovadores globais, com rede de 2.500 startups, 400 parceiros e 
membros e 45 investidores. 

Programa The Junction, oferecido pela Israel Small and Medium Enterprises Authority 

Objetivos 

Plataforma de execução de tecnologia projetada para ajudar os empreendedores a 
alcançar metas tecnológicas, de produtos e de negócios no curto prazo. Atende de 
quatro a seis startups por seis meses, nos quais recebem financiamento, orientação 
especializada e networking. 
 
 
 
Desde 2015, a Junction tornou-se uma ponte para empresas iniciantes israelenses para 
acessar empresas multinacionais e lançar pilotos comerciais para validação e tração. 
Alguns dos parceiros multinacionais da Junction incluem HP Inc, SAP.io, MunichRe, 
Enel, Elron, Deloitte e Telstra, entre outros. 
 
 
 
Fundada pela Genesis Partners VC, a Junction ajudou a lançar mais de 120 empresas, 
que arrecadaram mais de US $ 270 milhões de investidores credenciados com 
múltiplas saídas de sucesso. A Junction atualmente é detida e operada pela F2 Capital. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Startups tradicionalmente focadas em tecnologia da informação e segurança. Novos setores são publicidade 
digital, e-commerce, big data e software; 

 Comportamento empreendedor independente, que assume responsabilidades adicionais;  
 78% das startups que operam atualmente aumentaram o capital pelo menos uma vez de fonte externa, como 

investidores anjo, fundos de capital de risco ou fundos governamentais; 
 O setor privado tem desempenhado um papel importante, pois US$ 4,8 bilhões em investimentos de capital de 

risco no país estão em startups e 85% deles provêm de investidores estrangeiros. 
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BERLIM, ALEMANHA 

Classificação pelo Global Startup Report 2017 
Posição Geral Conexão Global Acesso a recursos Qualidade de Recursos 

7º 9° 9º 20º 

Perfil da Cidade 

População PIB Sucesso Obtenção Visto Número de Startups 

6 milhões US$ 158 bi 
Média Global: US$ 267 bi 

77% 2.469 

Perfil do Empreendedor de Startups 

Mulheres Fundadoras Startups Internacionais 
Empreendedores 

estrangeiros 
Imigrantes Fundadores 

13% 231 
Média Global: 83 

378 

Média Global: 300 
43% 

Ambiente Favorável 

Ambiente Legal 

Não identificado 

Incentivos Tributários 

Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas com dedução do investimento no IR, até o limite de €50.000 mil; Isenção do IR 
em 95% do ganho de capital de Fundos de Anjos/Inovação; incentivos fiscais para startups variam de acordo com 
o tipo de negócio - é necessária consulta profissional à especialista tributário. 
 

 Ecossistema Investidores anjo 
Captação recursos startup 

estágio inicial 
Exemplos de sucesso 

Forte ambiente de 
criatividade e baixo custo 

de vida 

3.693 US$ 483 mil 
Média Global: US$ 252 mil 

SoundCloud, Gidsy, Blinklist 
e Epiclist 

Desafios 
Poucas ofertas de investimentos e baixo volume de vendas de startups. Necessidade 
de assessoria tributária e jurídica.  

Serviços de Apoio ao Empreendedorismo 

Programa “Startupbootcamp” 

Objetivos 
Conectar startups com mentores, investidores e parceiros internacionais. Oferece 
treinamentos, capital semente (€15.000) e escritório gratuito para 10 startups durante 
3 meses. 

Programa German Accelerator 

Objetivos 
Iniciativa privada oferece 3 meses de treinamento (prorrogáveis) e mentoria para 
novas empresas entrarem no mercado americano; estabelecem networking, 
trabalham comunicação, ajustam produtos e apresentam investidores.  

Programa Startup Germany, oferecido pela Bundesverband Mittelständische Wirtschaft 

Objetivos 

Fomento a startups por meio de: eventos de 2 dias dedicados a gerar idéia,modelos de 
negócio e identificar equipes e clientes; workshops individuais para ensiar design 
thinking, Lean Startup e Business Model Canvas, além de networking global; 3 meses de 
imersão em Berlim e Nova York para desenvolvimento e produção de produtos de mídia 
digital; rodadas de feedbacks durante encontro Breakfast4Startups; e programa de pré-
aceleração em 5 semanas, com ferramentas, mentores e apoio para investidores. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Startups tradicionais em e-commerce, jogos, marketplaces. Novos empreendimentos em software e publicidade 
digital; 

 O investimento de Venture Capital é de aproximadamente €1.1 bilhão; 
 Estima-se que 100 mil novos empregos serão criados por startups até 2020 e mais de 2 bilhões de dólares de 

investimento serão recebidos nos próximos anos. 
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XANGAI, CHINA 

Classificação pelo Global Startup Report 2017 

Posição Geral Conexão Global Acesso a recursos Qualidade de Recursos 

8º 14° 3º 6º 

Perfil da Cidade 

População PIB Sucesso Obtenção Visto Número de Startups 

34 milhões US$ 384 bi 
Média Global: US$ 267 bi 

32% 512 

Perfil do Empreendedor de Startups 

Mulheres Fundadoras Startups Internacionais 
Empreendedores 

estrangeiros 
Imigrantes Fundadores 

26% 178 
Média Global: 83 

N/A 

Média Global: 300 
36% 

Ambiente Favorável 

Ambiente Legal 

Políticas de incentivo para criação de startups para se tornar centro global de inovação tecnológica até 2030; 
estrangeiros podem solicitar autorização de residência de 2 anos caso tenham plano de negócios ou startup; 

 

 
Incentivos Tributários 

"Medidas Provisórias sobre a Gestão da Remuneração ao Risco do Investidor do Xangai Angel" rentituem 
investimentos malsucedidos, até US$ 916,000, mediante cálculo da diferença entre o lucro obtido com a saída da 
startup e o montante investido no início da operação (limitado a 30% das perdas reais). 
 

 Ecossistema Investidores anjo 
Captação recursos startup 

estágio inicial 
Exemplos de sucesso 

Em crescimento e 
consolidação 

5.917 US$ 255 mil 
Média Global: US$ 252 mil 

Não identificado 

Desafios Liberdade de circulação e requisitos para residência permanente de empreendedores. 

Serviços de Apoio ao Empreendedorismo 

Programa “Plano de Ação de Empreendedorismo em Pujiang" 

Objetivos Treinamento para empresários de tecnologia 

Programa Dream Town 

Objetivos Programa de treinamento, financiamento e apoio com aluguel  

Programa Chinaccelerator, oferecido pela China Association of Small and Medium Enterprises 
Chinaccelerator, um acelerador de inicialização líder na China, é um programa 
orientado por mentores que ajuda as startuts de internet de todo o mundo a 
fronteiras cruzadas - do mundo para a China e da China para o mundo. É operado pelo 
SOSV de risco com AUM de US $ 300 milhões operando oito aceleradores globais. O 
Chinaccelerator oferece três meses de orientação rigorosa, treinamento e recursos de 
mentores, parceiros e investidores. 

 

Objetivos Programa orientado por mentores para internacionalização de startups. Oferece três 
meses de orientação, treinamento e acesso a mentores, parceiros e investidores. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Os governos centrais e locais possuem cerca de 155 mil empresas, que em conjunto representam US $ 16 trilhões 
de ativos, 17% do emprego urbano, 22% da renda industrial e 38% dos ativos industriais chineses; 

 Desde meados de 2016, mais de 70 mil startups foram instalados na cidade, 20% a mais do que em 2015. 
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LOS ANGELES, EUA 

Classificação pelo Global Startup Report 2017 

Posição Geral Conexão Global Acesso a recursos Qualidade de Recursos 

9º 17° 6º 12º 

Perfil da Cidade 

População PIB Sucesso Obtenção Visto Número de Startups 

14 milhões US$ 867 bi 
Média Global: US$ 267 bi 

31% 11.757 

Perfil do Empreendedor de Startups 

Mulheres Fundadoras Startups Internacionais 
Empreendedores 

estrangeiros 
Imigrantes Fundadores 

16% 133 
Média Global: 83 

655 

Média Global: 300 
16% 

Ambiente Favorável 

Ambiente Legal 

Requisitos para abertura de empresa são relativamente simplificados; Requisitos legais claros para estabelecer 
startup. 

 Incentivos Tributários 

Políticas fiscais confusas, sendo necessário assessoria técnica. 

Ecossistema Investidores anjo 
Captação recursos startup 

estágio inicial 
Exemplos de sucesso 

Diversidade ética, maior 
taxa de crescimento do 
ecossistema em região 

metropolitana 

8.933 US$ 450 mil 
Média Global: US$ 252 mil 

OUYA, MeUndies, 
Bottlenose, Honey e 

Soothe 

Desafios 
Falta de incentivos fiscais, alto custo para captar talentos, pouco capital de risco 
disponível. 

Serviços de Apoio ao Empreendedorismo 

Programa The Startup Leadership Program, oferecido pelo SBDC local 

Objetivos Programa de treinamento de até 80 horas e 6 horas para networking 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Investimento inicial em startup menor do que a média dos EUA (US$4 milhões);  
 Startups com foco em energia, inovação agrícola, proteção ambiental, comércio eletrônico, indústria 

aeroespacial e de entretenimento; 
 Com um cinturão de tecnologia conhecido como "Silicon Beach", centrado em Santa Monica e Venice Beach, e o 

centro de LA que emergiu como o núcleo das artes, a cultura e a renome corporativa da cidade, a área atraiu 
muitos empresários e investidores. 
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SEATTLE, EUA 

Classificação pelo Global Startup Report 2017 

Posição Geral Conexão Global Acesso a recursos Qualidade de Recursos 

10º 18° 13º 10º 

Perfil da Cidade 

População PIB Sucesso Obtenção Visto Número de Startups 

3.7 milhões US$ 301 bi 
Média Global: US$ 267 bi 

61% 2.688 

Perfil do Empreendedor de Startups 

Mulheres Fundadoras Startups Internacionais 
Empreendedores 

estrangeiros 
Imigrantes Fundadores 

13% 93 
Média Global: 83 

486 

Média Global: 300 
23% 

Ambiente Favorável 

Ambiente Legal 

Não identificado 

Incentivos Tributários 

Não identificado 

Ecossistema Investidores anjo 
Captação recursos startup 

estágio inicial 
Exemplos de sucesso 

Talentos vêm de grandes 
empresas, custo de vida 

baixo e salários em 
ascensão 

6.072 US$ 332 mil 
Média Global: US$ 252 mil 

Sparktrend, Vittana, 
PetHub e Socrata 

Desafios Falta de fundos de investimento para companhias mais desenvolvidas. 

Serviços de Apoio ao Empreendedorismo 

Programa The Startup Leadership Program, oferecido pelo SBDC local 

Objetivos Programa de treinamento de até 80 horas e 6 horas para networking 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Líder global em desenvolvimento de games e reconhecida como a capital mundial da realidade virtual; 
 A Universidade de Washington é um dos principais atores da economia de inovação. 
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