


O Brasil é ainda um país em desenvolvimento e que tem um grande horizonte 
para apresentar inovações, seja através de empresas grandes ou pequenas. Esse 
aprendizado começou já no século XVII, com a chegada das estradas de ferro 

ao país, que trouxeram também novas tecnologias que estimularam a evolução de pro-
fissionais e companhias de diferentes setores.

 
Assim, fomos evoluindo, e, com a maior abertura econômica a partir de 1990, todos 

os segmentos foram beneficiados com a chegada de mais tecnologia internacional de 
ponta. O Esporte foi um dos que mais cresceu, graças a empreendedores que viram no 
segmento uma oportunidade para grandes negócios. Hoje, grande parte dos produtos 
esportivos detém tecnologia avançada e as inovações se sucedem.

 
Para estimular ainda mais o setor, a Federação Nacional das Entidades do Terceiro 

Setor (FENATS) criou em 2019 um evento que visava premiar os projetos mais inova-
dores voltados ao esporte, em conjunto com um fórum que discutisse as oportunidades 
e desafios dessa cadeia produtiva nos cenários nacional e internacional.

 
Depois de duas grandes edições, o projeto chegou ao seu terceiro ano, batizado como 

3º Prêmio e Fórum São Paulo de Empreendedorismo no Esporte.
 
Em novo formato, o evento foi transmitido por plataforma online nos dias 28, 29 e 30 

de setembro de 2021, e concedeu às três startups mais bem colocadas o direito de parti-
ciparem da próxima edição do Programa Acelera Startup, da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (FIESP).

 
Mais do que isso, na categoria geral do Prêmio a empresa melhor classificada foi con-

templada com um pacote de hospedagem para uma pessoa e espaço em estande de exi-
bição (cedido via patrocínio pela Confederação Nacional de Serviços) no evento Gitex 
Future Stars, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 17 a 20 de outubro de 2021.

 
O 3º Prêmio e Fórum São Paulo de Empreendedorismo no Esporte foi uma reali-

zação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São Paulo (SEME) em conjunto 
com a Federação Nacional das Entidades do Terceiro Setor (FENATS), teve a promo-
ção da Associação Brasileira da Indústria do Esporte (ABRIESP) e apoio da Investe 
SP, SP Negócios, ABDI, CNS, FIESP, SStudio Marketing, ABFintechs, CREF4/SP, Viva 
RTV, Escola Brasileira de Games, CNS, World SBN, Centro Universitário Facens, Ps-
2Tech, Fitness Mais, ISPO Brandnew e Família do Esporte.

 
Vale lembrar que o projeto foi viabilizado através de uma emenda parlamentar do 

vereador Atílio Francisco, grande apoiador do esporte na cidade de São Paulo (SP).
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ETAPA 1 - Fórum

1. AMIR GoMES MAzLouM 
Presidente da FENATS

2. RodRIGo ARRAvAL
Secretário Adjunto da SEME

3. MARco AuRéLIo PEGoLo (chuí)
Secretário executivo da SEESP

4. MARIo FRuGIuELE
Diretor titular do Code-Fiesp

5. LuIGI NESE 
Presidente e fundador da CNS

6. MARcoS PINTo
Diretor do Departamento de Empreendedorismo 
Inovador no MCTIC

 

Dando início ao 3º Prêmio e Fórum São Paulo 
de Empreendedorismo no Esporte, a mesa de 
abertura foi composta por representantes dos 

dois principais realizadores do projeto: o presidente da 
FENATS, Amir Gomes Mazloum, e o secretário adjun-
to da SEME, Rodrigo Arraval, em nome do secretário 
Thiago Milhim.

 
Em sua fala, Mazloum afirmou que estar ao lado da 

SEME e da ABRIESP é uma garantia de sucesso e que 
o evento nasceu para estimular jovens a produzirem 
soluções e alavancarem negócios no Brasil e no exte-
rior. “A FENATS tem como finalidade agregar valores, 
criar conceitos e promover o intercâmbio entre todos 
os setores da sociedade, estimulando empreendedores 
que transformaram seus sonhos em realidade. Inde-
pendentemente do resultado do Prêmio, todos podem 
se considerar vitoriosos desde já. Só por estarem aqui 
presentes é um grande triunfo, tal a qualidade das em-
presas participantes e desse projeto como um todo”.

 
Por sua vez, Arraval reiterou a honra de participar 

da abertura do projeto e representar a SEME. “O pior 
da pandemia já passou e estamos retomando as ativi-
dades, e é justamente num momento como esse que o 
talento do empreendedor se sobressai, gerando novos 
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negócios e apresentando ideias inovadoras. É um mer-
cado em ascensão e pesquisas indicam que o segmento 
esportivo está crescendo cada vez mais”, diz.

 
Completando a mesa inaugural, o secretário executi-

vo da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, 
Marco Aurelio Pegolo, o Chuí do basquetebol, falou 
sobre como o governo paulista vem atuando junto às 
startups. “A SEESP mantém uma comissão que defende 
a indústria e comércio do Esporte, que engloba dife-
rentes setores, inclusive as startups, conectando nossas 
empresas ao mundo”, explica.

 
Quem também vem trabalhando fortemente na área 

de empreendedorismo e inovação é a Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo, representada pelo 
diretor do Comitê da Cadeia Produtiva do Esporte, 
Mario Frugiuele. “A FIESP tem apoiado este evento 
desde a sua primeira edição e uma das razões de estar-
mos novamente apoiando a iniciativa são os resultados 
expressivos alcançados desde então. É imensamente 
prazeroso ver que todo esse esforço em relação ao em-
preendedorismo no esporte tem dado frutos”, disse em 
seu discurso.

 
Importante apoiadora do evento, a Confederação Na-

cional de Serviços foi fundamental para a realização 
do prêmio, oferecendo à startup campeã um espaço 
exclusivo em estande na feira Gitex Future Stars, em 
Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O presidente da 
entidade, Luigi Nese, participou da cerimônia online e 
explicou a importância dessa ação.

 
“A CNS é uma das mais novas confederações, mas 

tem atuado intensamente no setor de serviços, primor-
dial para a economia brasileira, principalmente no que 
diz respeito ao esporte e saúde. Estaremos em Dubai 
no evento de outubro e esse estande possibilitará ao 
campeão do prêmio expor seu trabalho em uma das 
maiores feiras do mundo. É importante fazer com que 
as startups e tecnologia brasileira sejam conhecidas no 
mundo e por isso apoiamos essa iniciativa”, reforçou.

 
Por fim, o diretor do Departamento de Empreende-

dorismo Inovador no Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações, Marcos Pinto, fez questão de valorizar 
a importância do Esporte enquanto ferramenta de ino-
vação e promoção da saúde, lazer e bem-estar.

 
“Geralmente as pessoas associam o empreendedoris-

mo inovador aos aplicativos de serviços, alimentação, 
finanças, entre outros, mas dificilmente relacionam ao 
esporte. E queremos disseminar o conceito que as star-
tups não estão restritas a um determinado segmento 

e podem explorar vários setores, como as atividades 
esportivas. Somos um país com grande potencial nes-
sa área e podemos dar um salto muito maior. Que seja 
uma ferramenta de educação, de redução da desigual-
dade e do impulsionamento da economia”, enfatizou.
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1. zARko AckovIk
Group Sales Manager no Dubai World Trade Centre

2. LANNA dIouM
Coordenadora de Inovação da ABDI

3. MARcoS PINTo
Diretor do Departamento de Empreendedorismo 
Inovador no MCTIC

4. cRISToPh RAPP
International Sales & Retail Manager na ISPO

5. ERALdo SANToS
Gestor nacional de Projetos Startups no Sebrae

 

Um dos temas principais do dia foi voltado às 
Políticas Governamentais ao Empreendedoris-
mo, focadas no incentivo e desenvolvimento 

de inovação no mercado brasileiro. Nesse cenário, o di-
retor do Departamento de Empreendedorismo Inova-
dor no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 
Marcos Pinto, explicou o grande desafio de materiali-
zar o alto conhecimento nacional em produtos e servi-
ços para a sociedade.

 
“O empreendedorismo no Brasil é muito forte, mas 

não tem sido inovador. Temos muitas empresas que fa-
zem as mesmas coisas e a taxa de sobrevivência desses 
negócios é muito baixa. A idade média das companhias 
é cada vez menor a expectativa de vida das empresas 
para 2026, segundo índice do S&P500, é de 14 anos, 
sendo que metade delas deverá ser substituída na pró-
xima década”, revela.

 
Por isso, segundo ele, o estado tem papel fundamental 

para estimular o desenvolvimento de novas companhas 
através de três frentes: regulação, fomento e infraestru-
tura.

 
“Hoje a regulação de setor é feita por meio da Lei 

Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021. Para ser 
considerada uma startup, a empresa deve faturar até R$ 
16 milhões por ano, ter até dez anos de existência e de-
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clarar em seu ato constitutivo ou alterador a utilização 
de modelos de negócios inovadores”, detalha.

 
Para fomentar o segmento, Marcos citou quatro pro-

gramas do governo que vêm auxiliando as startups 
através de capacitações, suporte financeiro, programas 
de aceleração, conexão com investidores e incentivo 
ao empreendedorismo feminino e à pesquisa. São eles: 
Programa centelha, Programa conecta Startup Bra-
sil, Programa Mulheres Inovadorase Programa de 
Formação de Recursos humanos em Áreas Estraté-
gicas (RhAE).

 
No site StartupPoint (www.gov.br/startuppoint/pt- 

br), o empreendedor(a) inovador(a) tem acesso a todos 
os programas de apoio do Governo Federal, de modo 
com quem possa criar sua própria startup, se capacitar, 
receber mentoria e se conectar aos mercados nacional 
e internacional.

 
Outras organizações que também oferecem progra-

mas específicos de apoio ao empreendedorismo inova-
dor são o Sebrae e ABdI, que apresentaram diferentes 
plataformas, como hubs digitais, cursos de capacitação, 
programas de aceleração, entre outros.

 
Segundo Lanna Dioum, a ABDI possui hoje uma sé-

rie de projetos de adoção e fusão de tecnologia e novos 
modelos de negócio para a indústria brasileira, como 
processos de digitalização das empresas. Com relação 
às startups, a entidade atua desde 2016 com esse mer-
cado, tentando resolver o problema da baixa taxa de 
inovação no cenário nacional. “O Programa Startup 
Indústria vem trabalhando com startups que oferecem 
soluções que melhor atendem as necessidades nacio-
nais e desenvolvendo projetos de inovação”.

 
Além disso, a agência desenvolve uma jornada de 

inovação aberta, com capacitação do setor produtivo, 
tecnologia 4.0, metodologias criativas e marcos regu-
latórios. “Tudo isso será gratuito, a fim de mapearmos 
players e iniciativas que possam preencher os gaps da 
nossa indústria. Acredito que daqui um tempo não 
existirá mais o termo inovação aberta e chamaremos 
apenas de inovação, pois não dá mais para inovar sem 
se abrir para o mundo”, explica.

 
Já o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas, por meio do guarda-chuva Sebrae Like a 
Boss, visa a aceleração de empreendedores de pequenos 
negócios inovadores, bem como potencializa conexões 
de modo a fortalecer o ecossistema, colaborando com a 
criação e desenvolvimento de negócioslucrativos.

 

3º PRÊMIO E FÓRUM SÃO PAULO DE EMPREENDEDORISMO NO ESPORTE	 	•	04	•

Ao todo, a organização atende mais de quatro mil 
startups ao ano e tem como objetivos capacitar, conec-
tar e fortalecer essas empresas. Entre os seus principais 
programa estão o Inovativa Brasil (hub de aceleração, 
conexão e capacitação de Startups brasileiras), Star-
tOut Brasil (leva as Startups brasileiras para os maiores 
ecossistemas do mundo), Capital Empreendedor (trei-
namento), Catalisa Hub (ambiente digital de comuni-
dades de inovação que visa conectar pessoas e organi-
zações para trocar experiências e gerar soluções), entre 
outros.

 

Oportunidades internacionais
 
As feiras e convenções no exterior são uma ótima fer-

ramenta de exportação de tecnologia nacional. Dois 
dos maiores eventos voltados à inovação são a ISPo 
Munique (maior feira esportiva do mundo) e o Gitex 
Future Stars (prêmio voltado a startups, em Dubai). 
Seus representantes falaram ao vivo durante o evento 
e explicaram que nesses espaços é possível trocar insi-
ghts com uma grande rede de contatos, conhecer inves-
tidores e adquirir uma importante experiência interna-
cional para desenvolvimento dos seus projetos.

 
Segundo Zarko Ackovik, a Gitex Global recebe nor-

malmente mais de mil expositores entre os maiores 
players de tecnologia do mundo. Lançado há seis anos, 
o evento de Startups (Future Stars) já é considerado um 
dos maiores do planeta, com 700 Startups participantes 
espalhadas pelo globo, além de uma série de patrocina-
dores e prêmios em dinheiro para os melhores projetos.

 
Mais importante do que isso são as oportunidades 

criadas em rodadas de negócio, que contam com mais 
de 300 investidores internacionais interessados em di-
ferentes soluções tecnológicas.

 
Na Alemanha, Cristoph Rapp é um dos grandes re-

presentantes da ISPO, a maior feira da indústria do 
esporte em todo o planeta. Por lá, as Startups já parti-
cipam há alguns anos através do ISPO Brandnew, uma 
plataforma focada no ecossistema esportivo que fun-
ciona como competição e desenvolvedora de pequenos 
negócios para se tornarem grandes marcas. Um dos 
cases de sucesso mais conhecidos do evento é a GoPro, 
que explodiu exatamente após participar desse projeto.

 
Rapp ainda revelou que os alemães têm grande inte-

resse em ingressar no mercado brasileiro e receber as 
Startups do país nos próximos eventos.



1. ERALdo SANToS
Gestor nacional de projetos startups no Sebrae

2. vINícIuS dA coSTA ALvES
CEO e fundador da Nekto. Representante da CNS 
na China

3. vIcToR hAjjAR
Diretor adjunto do Departamento do Agronegócio 
da FIESP

 

O último tema do dia recebeu representantes de 
três importantes entidades parceiras do 3º Prê-
mio e Fórum São Paulo de Empreendedoris-

mo no Esporte: Sebrae, CNS e FIESP.
 
Eraldo Santos apresentou o delta FintechLab, o pri-

meiro hub de inovação financeira com foco em MPEs, 
do Sebrae. O programa tem o objetivo de aumentar o 
acesso e entendimento sobre serviços financeiros pe-
las pequenas empresas, que são mais de 13 milhões no 
Brasil, promovendo ainda um ambiente regulatório se-
guro para inovações, inclusão financeira, impacto so-
cial, digitalização e inclusão no mercado.

 
Já a CNS é responsável por fazer a ponte entre o empre-

sário brasileiro e iniciativas no exterior. De acordo com 
Vinícius da Costa Alves, os benefícios de trabalhar com 
a entidade são diversos, tais como: reunião com embai-
xadores locais, contato com centros de inovação e em-
preendedorismo internacionais, participação em even-
tos de peso no mundo todo e apoio ao desenvolvimento.

 
Atualmente, a CNS tem mais de 400 mil empresas as-

sociadas no Brasil e cerca de 15 acordos internacionais 
firmados, incluindo o BRICS (grupo formado por Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul) e Portugal e apoia 
iniciativas e centros de inovação no interior do País.

 
Encerrando o primeiro dia, Victor Hajjar reiterou que 

a FIESP tem uma veia de tecnologia e inovação muito 
forte, e, através do Comitê da Cadeia Produtiva do Es-
porte, vem apoiando diferentes ideias, projetos e em-
presas. “Por causa da pandemia o Acelera FIESP não 
ocorreu nos últimos dois anos, mas estávamos atingin-
do quase duas mil companhias inovadoras e esperamos 
retornar no próximo ano, contemplando inclusive as 
três melhores startups deste Prêmio”.

3º PRÊMIO E FÓRUM SÃO PAULO DE EMPREENDEDORISMO NO ESPORTE	 	•	05	•

16H30 ÀS 17H30 

 ENTIDADES PArCEIrAS

1 2

3



1. dANIEL MARTINS
CEO da FindYour Pace e vencedor da 1ª edição do 
Prêmio

2. FELIPE RIBBE
Head de Inovação do Clube Atlético Mineiro

3.  RIcARdo SILvA
CEO da SStudio Marketing

 

O segundo dia de programação começou com a 
apresentação de um dos campeões da primei-
ra edição do Prêmio e Fórum, realizada em 

2019. CEO da FindYour Pace, Daniel Martins comen-
tou como foi a sua jornada desde que criou o aplicativo 
para corridas até a sua participação na ISPO Munique 
2020, quando conheceu uma nova e estrondosa reali-
dade da inovação tecnológica mundial no setor do es-
porte.

 
“Podemos dizer que todos nós que atuamos hoje com 

sportechs no Brasil somos pioneiros, pois ainda é um 
segmento pouco explorado e com grande potencial de 
crescimento no território nacional. O que me anima é 
esse campo existente. Não tem como se pensar em es-
porte sem tecnologia”, afirma.

 
E foi sobre toda a transformação tecnológica que a 

apresentação de Ricardo Silva, da SStudio Marketing & 
Entretenimento se pautou. Com larga experiência em 
megaeventos pelos quatro cantos do planeta, o brasilei-
ro reforçou a ideia de que o ser humano é por natureza 
inovador, descobridor e curioso, sempre propenso a vi-
sualizar oportunidades num horizonte próximo.

 
Um dos exemplos citados foram os SmartVenues, um 

conceito de instalação imersiva que usa sensores e tec-
nologias para automatizar ações em uma determinada 
estrutura. Silva relacionou a ideia aos estádios inteli-
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gentes, que otimizam recursos e oferecem melhores 
experiências aos fãs. Segundo o especialista, a rede de 
internet 5G deverá revolucionar a interação do público 
com os grandes eventos dentro e fora das arenas.

 

Inovação no futebol
 
Recentemente, o Clube Atlético Mineiro – CAM, tor-

nou-se um dos times de maior destaque no cenário na-
cional, dentro e fora dos campos. O elenco principal 
de futebol vem se reforçando com grandes jogadores e 
disputando os maiores títulos da modalidade, e, para-
lelamente, a equipe de gestão vem fazendo um trabalho 
diferenciado.

 
Parte dessa reformulação no Galo passa pelas mãos 

de Felipe Ribbe, responsável pelo setor de inovação do 
clube mineiro. Segundo ele próprio, enquanto muitas 
equipes ainda estão presas a modelos tradicionais, os 
alvinegros tentam fazer um trabalho diferente, trazen-
do conceitos modernos do exterior. O objetivo é claro: 
encontrar novas fontes de receita, olhar para o futuro e 
posicionar o CAM como pioneiro no Brasil.

 
“Diariamente buscamos novas comunicações e no-

vas propriedades para gerar receita no clube. Por isso 
estamos de olho em tudo o que acontece no mundo, 
em outros clubes e ligas, para tentar trazer isso para a 
nossa realidade. Muitas vezes, inovar é renunciar a um 
ganho imediato em troca de conhecimento e de poder 
se inserir no meio para que, aí sim, seja possível obter 
resultados mais concretos de processo e escala”, explica.

 

Iniciativa de sucesso do Atlético Mineiro
 
Dentre os trabalhos de maior destaque da área de ino-

vação do Galo estão quatro iniciativas:
 

2013 – São victor: leilão de uma obra única e exclusiva 
de uma defesa do goleiro na Copa Libertadores, cuja 
venda rendeu cerca de US$ 5 mil aos cofres do clube.
 
Binance: venda de uma coleção de camisas históricas 
do time na maior Exchange de cripto do mundo. Hoje 
o CAM é o maior vendedor da plataforma no planeta.
 
Sorare: primeiro e único clube brasileiro a fazer par-
te do fantasy game global de futebol. Em cinco meses, 
foram mais de € 500 mil em cards vendidos (o time 
ganha por roaylties).
 
Socios.com: primeiro clube do Brasil a assinar com a 

empresa, lançando seu Fan Token $GALO. Ao todo, o 
Atlético tem o quinto maior FTO (Liberdade para Ope-
rar, na sigla em inglês) da história em valor levantado, 
empatado com o inglês Manchester City.
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1. IóRIo NETo
Jornalista, radialista e publicitário

2. LuIz GIAcoMELLI 
Fundador e CEO da World SBN

3. FREddy juNIoR
Jornalista, apresentador, comentarista e repórter

 

A evolução da tecnologia no esporte foi o tema 
central do segundo painel, que recebeu os jor-
nalistas Iório Neto e Freddy Junior, além do 

CEO da World SBN, Luiz Giacomelli, para falarem dos 
avanços na comunicação nas últimas décadas. Segundo 
eles, a evolução da internet e dos próprios equipamen-
tos facilitou bastante o trabalho da imprensa, principal-
mente durante as transmissões esportivas, mas ainda 
precisa de melhorias.

 
“Para editar vídeos antigamente era preciso cortar e 

emendar as fitas e hoje basta utilizar softwares especí-
ficos, de uma maneira muito mais rápida e descompli-
cada. Além disso, a tecnologia permite transmitirmos 
qualquer evento pelo celular, mas algumas vezes a in-
ternet nos estádios é bem ruim e precisamos recorrer 
aos pacotes do celular para suprirmos essas necessida-
des e entregarmos um bom trabalho”, avalia Iório Neto.

 
Já Freddy Junior acredita que a tecnologia mudou 

radicalmente a estrutura de comunicação, principal-
mente no rádio e na televisão. Segundo ele, hoje as 
transmissões são bastante diferentes e implicam numa 
mudança da forma como o profissional se relaciona 
com o público e utiliza os novos equipamentos.

 
“Antigamente, os cabos e microfones eram gigantes-

cos, carregávamos metros e metros de cabo no ombro 
pelo campo, os fios se enrolavam quando cruzávamos 
com outros repórteres, havia quedas. Hoje em dia é 
tudo sem fio, os equipamentos são de última geração. 
Para entrarmos ao vivo tínhamos de fazer uma chama-
da por orelhão ou do telefone do hotel, e hoje com o 
celular podemos fazer de qualquer lugar. Existem apli-
cativos que permitem gravar, editar e enviar conteúdos 
em tempo real com um som bem mais limpo, facilitan-
do a comunicação com sua equipe em estúdio, princi-
palmente para entradas ao vivo.
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 Conectando pessoas e ideias
 
Criado em um ambiente esportivo e apaixonado por 

isso, Luiz Giacomelli vivenciou de perto a indústria do 
esporte como entretenimento quando resolveu mudar 
para os Estados Unidos, onde conheceu todos os deta-
lhes da gestão e operação de grandes eventos.

 
Após anos fazendo contatos com pessoas dos cinco 

continentes, ele resolver integrar toda rede em um só 
espaço ao criar a World Sports Business Network. Tra-
ta-se de uma ferramenta exclusiva para executivos do 
esporte, por meio da qual eles podem trocar experi-
ências, compartilhar oportunidades de negócios, pro-
duzir eventos próprios, promover vagas, entre outras 
coisas.
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1. ENRIquE MESoNES
CEO da Peru Connect

2. douGLAS WALTRIck  
CEO da Next Fit

 

O terceiro e último painel de debates do Fórum 
trouxe dois cases de sucesso na área de inova-
ção esportiva, um no Brasil e outro no exterior.

 
O primeiro deles foi o projeto da PERU CONNECT, 

uma empresa que apresenta plataformas interativas 
como o futuro dos serviços de streaming. Trata-se de 
uma tecnologia que já existe há cinco anos e tem uma 
grande perspectiva de crescimento no setor esportivo.

 
Segundo o CEO da companhia, Enrique Mesones, o 

produto traz uma nova possibilidade de reunir pessoas 
em ambientes digitais para acompanharem um deter-
minado evento, seja como forma de entretenimento ou 
negócio. A ideia pode ser ampliada para uma realidade 
virtual, soluções em 3D e revolucionar o mercado. “Em 
2022 essa será a maior demanda do planeta”, afirma.

 
Pelo lado brasileiro, Douglas Waltrick, CEO da Next 

Fit, apresentou a empresa que oferece um sistema de 
gestão e apoio a academias, de forma a otimizar proces-
sos práticos, administrativos e burocráticos. Atualmen-
te, o aplicativo atende mais de 1,5 mil academias por 
todo o Brasil e possui 1,3 milhão de alunos cadastrados. 
“Através de uma simples leitura de dados conseguimos 
diminuir custos, reformular modelos de negócio e ge-
rar mais lucro para as academias”, afirma.
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11H00 ÀS 11H30 

STArTuPS INOVADOrAS NACIONAIS  
E INTErNACIONAIS

 
Números da Next Fit:

 
• Mais de 1.500 academias atendidas no Brasil
• Mais de 5.000 profissionais ativos
• Mais de 1 milhão de treinos e avaliações físicas 
cadastrados
• Cerca de 2,7 milhões de check-ins efetuados no app 
do aluno
• Cerca de 1,3 milhões de alunos já cadastrados na 
plataforma
• Retenção média de 85% de quem usa o software da 
empresa
• Diminuição de 36 horas mensais para 0 horas men-
sais no agendamento de aulas
• Diminuição de 25,5 horas mensais para 5 horas 
mensais para prescrições de treinos

 
 
 
 
 
 

1 2



 
O último bloco do dia foi dedicado às apresentações das Startups finalistas do 3º Prêmio e Fórum São Paulo de 
Empreendedorismo no Esporte. Conheça os trabalhos e o resultado final:
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11H30 ÀS 12H30 

APrESENTAÇÃO DAS STArTuPS FINALISTAS 
+ ENCErrAmENTO

• No-hitter: ferramenta de busca e classificação / 
indexação de eventos, jogadas, atletas, objetos etc 
dentro de acervos de vídeos

  

  

2º lUgAR – iSportistics – Vinícius gholmie
 A iSPORTiSTiCS apresenta um conceito único de 

plataforma inteligente de vídeos esportivos, a SmartS-
ports VideoPlatform (SSVP), e desenvolve tecnologias 
proprietárias de inteligência artificial e visão computa-
cional. Todas as soluções foram pensadas para endere-
çar o enriquecimento de conteúdos, captura de dados 
e otimização de operação, sendo organizadas didatica-
mente da seguinte maneira:

 
• Hat-trick: solução autônoma de clipping de highli-
ghts (momentos de destaque)
 • Knockout: inserção autônoma de mídia, informa-
ções e publicidade
 • Triple double: representação gráfica de análises 
táticas
 • Grand slam: captura e análise de estatísticas (velo-
cidade, deslocamento, distância, posicionamento e 
heatmap, entre outros)
 • Pole position: esporte actioncam autônoma e sem 
operador
 

1º lUgAR – StadiumgO! – Bruna Botelho
 StadiumGO! é uma plataforma de inovação finan-

ceira que visa o financiamento e investimento nos 
setores esportivos e de entretenimento. Trata-se da 
única Fintech/Sportech do Brasil com certificação 
internacional de qualidade de negócios e outros re-
conhecimentos globais. A ideia do produto é tornar 
o público um investidor nestes mercados, através 
de criptoativos financeiros desenvolvidos a partir 
de receitas recorrentes ou estimadas das entidades 
desportivas ofertadas ao torcedor-investidor no apli-
cativo. A empresa também realiza a estruturação e 
distribuição de produtos de crédito e antecipação de 
recebíveis (FIDCs e CDBs).
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3º lUgAR – Block4 – leonardo Cohen
 A Block4 é uma fantech que cria e gerencia plata-

formas de colecionáveis digitais (os TiBS), que apro-
ximam os fãs de suas instituições esportivas, artistas, 
influenciadores, criadores de conteúdo e comunidades 
favoritos, através de experiências altamente engajado-
ras e que misturam o físico e o digital (phydital). Com 
diversos parceiros nas mais diferentes verticais, a Blo-
ck4 usa a tecnologia para revolucionar a relação do fã 
com o seu objeto de adoração, trazendo a blockchain e 
os NFTs para dentro da indústria do entretenimento.

  

4º lUgAR – JOgA – Robson Motta
O JOGA é um ecossistema que leva a experiência dos 

grandes jogadores de futebol para todos os atletas do 
mundo. A comissão técnica tem uma gestão comple-
ta do desenvolvimento dos atletas e os jogadores têm 
um aplicativo que consolida sua experiência. Dentro 
do desenvolvimento, o atleta pode realizar seu moni-
toramento físico por GPS de wearables, mapeamento 
tático via games de tomada de decisão e mapeamento 
técnico feitos por seus treinadores.Como experiência, 
o dispositivo cruza todos os dados históricos para apre-
sentar recordes e conquistas do usuário, criando ima-
gens compartilháveis, gerando acesso a fotos e vídeos e 
apresentando relatórios completos de evolução.

  

5º lUgAR – Matchely – Elson Carlos Silva
 A Matchely é uma plataforma multiesportiva em que 

pessoas comuns podem se encontrar, marcar jogos, 
criar competições, participar de torneios, conhecer 
outras modalidades e jogadores e fazer amizades pra-
ticando esportes. Para gerar engajamento, é possível 
localizar atletas e competições a partir de um aplica-
tivo de fácil manuseio e integração com smartwatches. 
Quanto às amizades, são coletados feedbacks anôni-
mos dos atletas, a fim de enriquecer o algoritmo de 
recomendação de potenciais parceiros para jogos, au-
mentando consideravelmente as chances de surgirem 
novas amizades entres os atletas.



1. AMIR GoMES MAzLouM
Presidente da FENATS

2. MAuRIcIo FERNANdEz
Presidência da ABRIESP

3. GILBERTo BERTEvELLo
1º Diretor Secretário da CNS

4. ALTAIR MoRAES
Deputado Estadual (SP)

 

O último dia do projeto foi marcado pela cerimô-
nia de premiação e encerramento do evento. A 
solenidade aconteceu em auditório na Assem-

bleia Legislativa do Estado de São Paulo e contou com 
as presenças dos finalistas do Prêmio.

 
Na abertura, Amir Mazloum destacou o sucesso do 

3º Prêmio e Fórum São Paulo de Empreendedoris-
mo no Esporte e reforçou que a FENATS tem como 
um dos seus principais objetivos incentivar o empreen-
dedorismo do esporte. “Nos sentimos muito felizes ao 
chegarmos nesse momento de premiação e parabeniza-
mos a todos os participantes que trouxeram um eleva-
do nível de conhecimento e soluções para o nosso país.

 
Representando a ABRIESP, entidade responsável pela 

promoção do evento, Mauricio Fernandez também te-
ceu elogios à organização e às Startups inscritas desde a 
fase inicial de análise dos projetos.

 
“Estamos muito felizes e temos a certeza de que sere-

mos muito bem representados na Gitex, levando para 
o exterior o que há de melhor da nossa tecnologia. Já 
estamos preparando as malas para ir a Dubai, e mais 
uma vez o Brasil terá muita importância dentro des-
se evento, com um pavilhão muito bem estruturado. 
Agradeço ao vereador Atílio Francisco, que comprou 
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10H00 ÀS 10H30 - Abertura

 BENEFÍCIOS E OPOrTuNIDADES NACIONAIS E 
INTErNACIONAIS PArA STArTuPS BrASILEIrAS

ETAPA 3 - PrEmIAÇÃO E 
ENCErrAmENTO 

30 DE SETEMBRO DE 2021

1 2

3 4
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essa ideia da indústria, e ao vereador Sansão Pereira 
que contribuiu muito para que pudéssemos nos reunir 
à delegação que irá aos Emirados Árabes Unidos.

 
Patrocinadora do estande reservado para a Stadium-

GO!, de Bruna Botelho, no evento árabe, a Confede-
ração Nacional de Serviços enviou o 1º Diretor Secre-
tário, Gilberto Bertevello, para participar da abertura. 
Em seu discurso, ele enfatizou a importância de in-
vestir nas Startups. “Nos últimos 18 meses, todos pas-
samos por grandes dificuldades financeiras diante da 
pandemia de Covid-19, mas a CNS entende que é seu 
dever contribuir com este evento e com toda a cadeia 
do esporte e empreendedorismo. Por isso, sabemos da 
importância que é ver uma empresa brasileira repre-
sentar a nossa indústria numa feira desta magnitude”.

 
Finalizando o bloco inicial, o deputado Altair Mora-

es, que viabilizou a utilização das instalações da ALESP 
para a cerimônia de encerramento do projeto, deixou 
um vídeo especial para reforçar seu compromisso com 
o esporte brasileiro. “Quero, em primeiro lugar, parabe-
nizar a todos que participaram do 3º Prêmio e Fórum 
São Paulo de Empreendedorismo no Esporte. Eu vim 
do esporte e comecei a praticá-lo com seis anos de ida-
de, chegando à seleção brasileira de karatê. Posso dizer 
que conheço todos os benefícios da prática esportiva 
e a importância de empreender e investir nesse setor”.
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Na segunda parte do dia, os representantes das 
três melhores startups participaram da ceri-
mônia para receber sua placa comemorativa, 

exceção à equipe da iSportistics, que não pôde compa-
recer, mas enviou um vídeo de agradecimento.

 
Por sua vez, a grande vencedora, Bruna Botelho, fa-

lou em nome de todos da StadiumGO!, agradecendo 
o apoio de todos que contribuíram com o sucesso da 
plataforma e ressaltando a força e representatividade 
da mulher no mercado esportivo.

 
“É uma honra receber este prêmio. São três anos de 

trabalho e isso só foi possível graças à nossa equipe 
de profissionais e mentores, com experiência em dife-
rentes áreas, que nos auxiliaram para chegar até aqui. 

1. AMIR GoMES MAzLouM 
Presidente da FENATS

2. RodRIGo GouLART
Vereador de São Paulo (SP)

 

Para encerrar oficialmente o evento, Amir Ma-
zloum teve a companhia do vereador Rodrigo 
Goulart, outro grande entusiasta do esporte, de-

fensor das políticas públicas no Esporte e importante 
aliado na realização da primeira edição do Prêmio e 
Fórum, em 2019.

 
“Primeiramente, parabéns à FENATS, que faz um tra-

balho fundamental para o incentivo ao esporte e em-
preendedorismo. Deixo também meus cumprimentos 
à Bruna, por essa grande conquista. É importante dizer 
que a ida a Dubai, mais do que uma oportunidade ím-
par para a StadiumGO!, é também uma forma alavan-
car o nome do Brasil e da cidade de São Paulo no cená-
rio internacional como grandes polos de inovação na 
indústria esportiva. Que todos levem você como uma 
inspiração”, se referiu à CEO da Startup campeã.

10H30 ÀS 11H00 

ENTrEGA DO PrÊmIO AOS 
TrÊS PrImEIrOS COLOCADOS

Acho importante também falar sobre representativi-
dade. Como mulher, já trabalhei na gestão no futebol, 
automobilismo, e sei que quando uma de nós consegue 
algum tipo de reconhecimento vemos a nossa força e 
temos certeza de que a mulher pode, sim, trabalhar 
com sucesso no esporte. A única régua que importa é 
a nossa vontade de fazer acontecer, que é o que limita 
aonde podemos chegar. E é essa motivação que gostaria 
de deixar para as outras mulheres”.

 
Sobre a oportunidade de participar da Gitex Futu-

re Stars, em Dubai, Bruna entende que pode ser uma 
grande chance de expandir o trabalho da empresa, ga-
nhar reconhecimento internacional e encontrar novos 
investimentos de peso. “Estar lá será uma abertura de 
portas, janelas e tudo mais”.

 

11H00 ÀS 11H30 

ENCErrAmENTO

1 2



A PAlAVRA DO PRESIDENTE

 
Encerramos, oficialmente, o 3º Prêmio e Fórum São Paulo de Empreendedorismo no Es-

porte com a certeza do dever cumprido. 
 
Informações, debates, propostas inovadoras e as apresentações de startups altamente quali-

ficadas, com diferentes soluções tecnológicas, nos mostraram o alto nível de desenvolvimento 
alcançado pelo Brasil, acompanhando os países de ponta no cenário internacional.

 
Sem dúvida, este foi um dos eventos mais importantes já realizados pela Federação Nacional 

das Entidades do Terceiro Setor (FENATS), ao lado da Secretaria Municipal de Esportes e La-
zer de São Paulo (SEME) e da Associação Brasileira da Indústria do Esporte (ABRIESP), com o 
apoio de inúmeras entidades e autoridades de diversos setores da administração pública.

 
Sentimo-nos extremamente gratificados com o resultado alcançado, o que nos anima a proje-

tar eventos futuros que proporcionem ainda mais conhecimentos a profissionais e empresários 
do setor. 

 
Projetos com tão alto nível como este é que estimulam jovens empreendedores a apresentarem 

publicamente novos e audaciosos caminhos, tomando decisões importantes que representam o 
desenvolvimento de suas ações empresariais e, consequentemente, também seu fortalecimento 
econômico, pelo intercâmbio de negócios que oferecem.

 
Ninguém faz nada sozinho. E tivemos o privilégio de ter o apoio de organizações de peso, às 

quais deixamos aqui os nossos agradecimentos:
 
Investe SP, SP Negócios, ABDI, CNS, FIESP, SStudio Marketing, ABFintechs, CREF4/SP, Viva 

RTV, Escola Brasileira de Games, CNS, World SBN, Centro Universitário Facens, Ps2Tech, 
Fitness Mais, ISPO Brandnew e Família do Esporte.

 
E fica aqui também um agradecimento muito especial ao vereador Atílio Francisco, que com 

muito empenho e dedicação foi o autor da emenda parlamentar que tornou realidade este 
evento.

 
Podemos assegurar a todos que a Federação Nacional das Entidades do Terceiro Setor, que há 

longos anos trabalha para o crescimento de seus afiliados, vai continuar a apresentar sugestões 
inovadoras, projetos e programar ações que atinjam seu objetivo maior que é contribuir para o 
desenvolvimento do Brasil.

 
A todos que contribuíram para o sucesso deste evento, e em especial a você que, em sua em-

presa, seu escritório, sua casa ou que nos lê agora e dedicou preciosas horas para aprender um 
pouco mais conosco, os nossos mais sinceros agradecimentos.

 
Por último, e não menos importante, obrigado a toda a equipe que trabalhou incansavelmente 

para dar vida ao 3º Prêmio e Fórum São Paulo de Empreendedorismo no Esporte. Sem a 
contribuição de cada membro desse time nada seria possível. Seguimos mais fortes e unidos!

 
Um abraço carinhoso e até breve!

 
Amir Gomes Mazloum

Presidente da FENATS
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Abertura da cerimônia na ALESP Amir Mazloum, Ricardo Silva e 
Mauricio Fernandez

Botelho recebe placa do 
vereador Rodrigo Goulart

ImAGENS DO EVENTO

Bruna Botelho, CEO da 
StadiumGO!

Cerimônia de encerramento na 
ALESP

Deputado Altair Moraes saúda os 
participantes em vídeo gravado

Higienização anti-Covid-19Equipe de trabalho no estúdio Equipe de Trabalho Remoto

Gilberto Bertevello, da CNSEstrutura de transmissão Ilha de transmissão



Leonardo Cohen, da Block4, 
terceira colocada

Leonardo e Bruna, terceiro e 
primeiro colocados do Prêmio

Mauricio Fernandez, da ABRIESP

ImAGENS DO EVENTO

Mestre de cerimônias, 
Ricardo Silva

Mesa de abertura Placas de homenagem

Tradução em libras Presidente da FENATS, 
Amir Mazloum

Vereador Rodrigo Goulart também 
é homenageado

Visão geral do estúdioVice-presidente da FENATS, 
Samira Cavalcanti

Tradutora de inglês




