
Associação Nacional de Entidades Promotoras 

de Empreendimentos Inovadores



A ANPROTEC
Criada em 1987, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) 

lidera o movimento do empreendedorismo inovador no Brasil. A Associação atua por meio da promoção de 
atividades de capacitação, articulação de políticas públicas e geração e disseminação de conhecimentos.

Missão Visão Propósito

Atuar como uma Rede 
Nacional de Ambientes de 
Inovação que promova o 
fortalecimento dos seus 
associados em prol da 

economia e da sociedade.

Ser ator imprescindível do 
empreendedorismo 

inovador pela liderança da 
rede de ambientes de 

inovação e pelos impactos 
na economia e na 

sociedade.

Tornar o Brasil uma sociedade 
empreendedora por meio do 

fortalecimento de ecossistemas 
de inovação que promovam o 

desenvolvimento social, 
ambiental e econômico.



O NOSSO 
MOVIMENTO

363
Incubadoras de 
empresas

57
Aceleradoras

43
Parques 
Tecnológicos em 
operação e 60 em 
implantação e 
projeto

2239
Empresas
Aceleradas

1337
Residentes em 
Parques Tecnológicos

9837
Empresas 
Incubadas/
Graduadas



+ 370 ambientes de 
inovação associados

A Anprotec representa, agrega e 
promove

 Aceleradoras
 Incubadoras
 Parques Tecnológicos
 Coworkings
 Entre outros



Programas de 
Internacionalização



Convênios_



 A Anprotec realiza missões internacionais de imersão em 
ecossistemas renomados de inovação para fomentar o 
networking e o intercâmbio entre os ambientes de 
inovação brasileiro e internacionais. 

 Mais de 15 missões realizadas desde 2004 para 18 países: 
EUA, Itália, Espanha, Portugal, Israel, Escandinávia, 
Alemanha, Estônia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Irlanda, 
China, Finlândia, Coréia do Sul, Suécia, Rússia, Turquia.



Creative Startups
 Programa de Corporate Venture  

 Realização Anprotec | Samsung

4 Batches realizados | 5º em andamento

+ 45 Startups participantes
+ 20 Incubadoras capacitadas
+ USD 3,5 milhões
12 empresas em cross-incubation:
6 brasileiras na Coreia e 6 coreanas no Brasil

 Acesse o site

http://anprotec.org.br/samsung/


http://anprotec.org.br/samsung/

http://anprotec.org.br/samsung/




Nexos
 Realização Anprotec | Sebrae com apoio do MCTIC
 Plataforma para ações de corporate venture, com uso de 
incentivos, como Lei de Informática, Lei do Bem, P&D Aneel e 
P&D ANP 
 +  50 ambientes de inovação credenciados
 + 40 grandes empresas participantes
 8 desafios publicados

sebrae.com.br/nexos

http://sebrae.com.br/nexos


Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall



StartOut Brasil
 Programa para Internacionalização de Startups,
iniciativa em parceria com Sebrae, ApexBrasil, e os 
Ministérios da Economia e das Relações Exteriores

 2017 - Buenos Aires (piloto) e Paris

 2018 - Berlim, Miami e Lisboa

 2019 – Santiago, Toronto e Boston e Xangai



BRICS
 A Anprotec coordena o Innovation BRICS Network  -

iBRICS (em desenvolvimento)
 Fintechs brasileiras no "I India-Brazil Fintech

Conference”
 “India Brazil Agritech Cross Incubation Program 

2019/2020”



Dentre as nossas ações de internacionalização está o …



 Plataforma land2land (rede internacional)
 Softlanding e Takeoff
 Matchmaking
 Cross Incubation
 Missões Internacionais
 Mentoria
 Capacitação
 Assessoria online
 Webinars
 Cooperação internacional

Como opera o programa



2.900  
usuários

Jan a ago/2019

+

visite | land2land.com.br



Alguns números

70 Ambientes de 
inovação

14 Países+ 50 Gestores
capacitados

 Coréia do Sul
 Espanha
 Estados Unidos
 França
 Índia 

 Alemanha 
 Brasil
 Canadá
 Chile
 China

 Itália 
 México
 Portugal
 Reino Unido



Ambientes Nacionais





Ambientes Internacionais



Ambientes Internacionais



Exemplos
Oportunidades 

abertas na 
plataforma
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+ Plataformas



https://www.iasp.ws/our-members/directory

https://www.iasp.ws/our-members/directory


http://enterpriseeurolodging.com/

http://enterpriseeurolodging.com/




https://inbia.org/global-programs/soft-landings/

https://inbia.org/global-programs/soft-landings/


https://ebn.eu/

https://ebn.eu/


Potencial de Internacionalização 
de Negócios/Empresas

•Análise dos fundamentos e processos decisórios da estratégia e da gestão das empresas visando incitar reflexões 
sobre o potencial das mesmas para expansão internacional.

•Avaliação personalizada do processo de internacionalização da empresa:

oProposta de Valor (vantagens competitivas)

oModelo de Negócios (forma de entrada e expansão)

oGestão de Stakeholders (relacionamentos)

o Modelo Organizacional

oTalentos e Lideranças (massa crítica, capacidade de troca, etc.).



www.anprotec.org.br

internacionalizacao@anprotec.org.br

mailto:internacionalizacao@anprotec.org.br

