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Se você acha que inovar deve ser uma preocupação
somente para as empresas de tecnologia, pense de novo.
Mais do que nunca, o momento atual nos mostra que a
inovação deve fazer parte do core business de qualquer
empresa, independente de seu segmento ou setor,
não apenas para conquistar vantagem competitiva,
mas até mesmo para garantir a sua sobrevivência no
mercado.

INTRODUÇÃO

Mas quando o assunto é inovação, as startups levam
vantagens sobre as grandes empresas. Aﬁnal, é mais fácil
inovar começando do zero, sem que seja necessário alterar
processos ou mudar toda uma cultura organizacional já
estabelecida.
Por essa razão é que grandes empresas têm apostado em
iniciativas de Corporate Venture, uma prática que permite
aproximar a empresa de novas iniciativas, sem a necessidade
de grandes mudanças internas.
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CORPORATE VENTURE EXTERNO
Nessa forma de Corporate Venture, a empresa se aproxima de startup e empreendedores fora da
organização, seja por meio de programas de aceleração, mentoria, investimentos, ou hackathons.

CORPORATE VENTURE INTERNO
No Corporate Venture interno, a empresa mãe aposta
na criação de startups internas, através de programas
de incubação de ideias, por exemplo. Neste modelo,
a startup interna conta com o apoio, suporte e reputação
da empresa mãe, mas deve ter liberdade e autonomia
para se desenvolver. Algumas startups corporativas,
criadas dentro de grandes empresas, foram muito bem
sucedidas e tornaram-se spin-offs. Você pode conhecer
10 destes cases de sucesso nesse ebook.

Mas nem sempre o ﬁnal é positivo. Seja por falta de
autonomia, visão ou planejamento, alguns casos de
startups corporativas lançadas internamente
simplesmente não decolam.
Para te ajudar a inovar internamente na sua empresa
sem correr os riscos de cometer os mesmos erros
que outras empresas cometeram, criamos este e-book
com 6 cases de startups corporativos que fracassaram.
Conﬁra suas histórias!
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NEOCARE
SOLUTIONS
Lançado em 2015 - Descontinuada em 2016
O NeoCare Solutions foi um aplicativo que prestava suporte
aos pais com bebês recém-nascidos prematuramente,
internados em unidades intensivas de tratamento, ou com
alta recente. Ele prometia conectar os pais de nascidos
prematuros a enfermeiros ou assistentes sociais com
experiência nesses casos, que manteriam os pais
atualizados sobre o estado dos ﬁlhos, e ofereceriam
informações úteis e suporte psicológico.
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NEOCARE
SOLUTIONS
A história da Startup Corporativa
O NeoCare foi criado pelo Dr. Jeffrey Jacques, um médico
associado à Aetna, rede estadunidense de seguros de
saúde, graças à sua experiência sobre os desaﬁos implícitos
ao pais com bebês nascidos prematuros internados na UTI.
A startup foi lançada através da Healthagen, incubadora
subsidiária da Aetna e disponibilizada para o mercado em
janeiro de 2015. Até o ﬁnal daquele ano, conseguiram ajudar
mais de 700 famílias, com 96% de índice de satisfação.
Porém, acabou encerrando suas atividades em outubro de
2016, mesmo período em que o fundador deixou a Aetna. .

06

RECO
Lançado em 2015 - Descontinuado em 2016
O Reco nasceu para oferecer uma forma simples de
leitores descobrirem, indicarem e discutirem sobre livros
com amigos e especialistas.
Foi lançado pela livraria canadense Indigo, sob a premissa
de que as recomendações de livros eram melhores
quando feitas por amigos de conﬁança.
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RECO
A história da Startup Corporativa
O Reco foi um aplicativo lançado pela canadense
Indigo em 2015, para aproximar e conectar
seus leitores e incentivar a recomendação e
compartilhamento de livros.
A Indigo já havia tido sucesso com outro lançamento
anterior, o e-reader Kobo, que foi vendido para a
japonesa Rakuen por US$315 milhões, após cerca
de 2 anos de sua criação, e pretendia ter o mesmo
sucesso com o Reco. Apesar das expectativas,
não houve muita adesão, sendo que a maioria dos
usuários eram os colaboradores da própria Indigo
e os desenvolvedores do app.

A versão para Android nunca foi lançada e a última
atualização para iOS foi em 2016.
A principal falha pode ter sido a falta da compreensão
das necessidades e expectativas de suas buyer personas,
ao vincular o aplicativo à compra de títulos apenas pelas
lojas da Indigo, transformando o Rico em uma espécie
de programa de ﬁdelidade para clientes, em vez de
uma rede social para uma comunidade de amantes
de livros conversarem livremente, trocarem informações
e descobrirem novos autores.
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SWELL
INVESTING
Lançada em 2017 - Descontinuada em 2019
A Swell foi uma plataforma de investimento que tinha
como missão ﬁnanciar empresas com alto potencial e
impacto social em problemas globais.
O objetivo era conectar investidores à propostas de que
visassem construir um mundo mais sustentável, através
de tecnologia verde, energia sustentável, erradicação de
doenças etc.
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SWELL
INVESTING
A história da Startup Corporativa
Fundada em 2017 por David Fanger, foi criada dentro da
Paciﬁc Life, uma empresa estadunidense de seguros que
oferece seguros de vida, previdências privadas e outros
investimentos para pessoas e empresas.
Fanger levou para a Swell seu desejo de contribuir com
negócios de alto impacto social e alto potencial de lucro
e escalabilidade.
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SWELL
INVESTING
Durante seu primeiro ano, a empresa teve um grande
crescimento, chegando a receber um aporte de 30 milhões
de dólares da Paciﬁc Live e ser reconhecida como uma das
“50 Startups para ﬁcar de olho” pela Built In LA’s. No entanto,
em julho de 2019, a empresa anunciou que estava encerrando
suas atividades, por não ter conseguido alcançar a escala
necessária para sustentar suas operações no mercado.
Mesmo com o seu forte propósito, a startup não foi capaz de
competir com outras grandes empresas como a Wealthsimple e a Betterment, que ofereciam mais opções,
funcionalidades e ﬂexibilidade.
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JETBLACK
Lançada em 2018 - Descontinuada em 2020
A Jetblack foi um serviço de personal shopping que
funcionava por mensagens de texto. Seu objetivo era
facilitar a vida de mães ocupadas, tornando o processo
de compras - desde itens básicos para casa, como papel
higiênico, até roupas, móveis e presentes - mais fácil.
Para comprar, bastava enviar uma mensagem de texto a
qualquer hora do dia e esperar para receber a encomenda
na porta de casa até, no máximo, o dia seguinte.
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JETBLACK
A história da Startup Corporativa
A Jet Black foi a primeira startup lançada pela Store nº 8,
a incubadora da Walmart no Vale do Silício.
Os planos eram ambiciosos: transformar a forma como as
pessoas faziam compras. A empresa usava chatbots com
inteligência artiﬁcial, desenvolvidos para auxiliar as usuárias
em seus processos de compras.
As primeiras usuárias viviam no Brooklyn e Manhattan,
em Nova Iorque e pagavam cerca de US$ 600,00 pelo
serviço. Uma das principais vantagens, além da facilidade
da compra e da velocidade de entrega, era que a cliente
poderia escolher qualquer opção dentre a lista de possíveis fornecedores. A plataforma não restringia as compras a, por exemplo, somente lojas da Wallmart.
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JETBLACK
De acordo com o site da Store nº 8, a Jet Black foi incorporada
à Wallmart em fevereiro de 2020 e a gigante está “ansiosa
para aplicar o que foi aprendido com a Jet Black e alavancar
sua capacidade através do Walmart”. Portanto, apesar de
ter encerrado suas atividades, ainda é possível que vejamos
novos capítulos dessa história no futuro.
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BUY RELY
Lançado em 2016 - Descontinuado em 2016
O Buy Rely foi um serviço de pagamento que tinha como objetivo tornar pagamentos mais seguros para consumidores e
para o mercado.
A história da Startup Corporativa
O Buy Rely foi uma startup que nasceu a partir de um bootcamp de intraempreendedorismo na ING em 2015. Após seis
meses no programa, ﬁcou em terceiro lugar no Innovation
Bootcamp.
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BUY RELY
Seus fundadores, três colaboradores da ING, tiveram o suporte
necessário para lançar o projeto no mercado. A empresa fornecia
uma aplicação online que permitia que seus usuários pudessem
realizar e acompanhar seus pagamentos de entrada, atuando
como uma intermediadora entre consumidores e vendedores,
reduzindo riscos para os dois lados. Após o fechamento de um
acordo, o comprador enviava o valor de entrada para uma conta
bloqueada da Buy Rely, que só era liberado para o vendedor
após a entrega e instalação do produto.
Após testar alguns segmentos de mercado, em 2016, a Buy Rely
decidiu focar na intermediação de instalações de painéis solares.
No entanto, ao que tudo indica, o cenário não foi positivo e a
empresa acabou encerrando as atividades no mesmo ano.
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DRINKFINITY
Lançado em 2014 - Descontinuado em 2019
Drinkﬁnity foi um produto da Pepsico, que apostava no foco em
saúde e sustentabilidade. Tratava-se de uma garrafa de água reutilizável, chamada de Vessel, com capacidade de quase 600 ml,
e cápsulas saborizadas compradas individualmente.
A história da Startup Corporativa
A ideia do Drinkﬁnity começou nos escritórios da Pepsico em
Miami, em 2007. No entanto, o piloto do produto só chegou ao
mercado em 2014, quando foi lançado no Brasil. Apesar de associado à Pepsico, a equipe do Drinkinity tinha total autonomia
para fazer toda a gestão da nova marca, funcionando mesmo
como uma startup dentro da corporação.
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DRINKFINITY
Inclusive, o espaço físico de trabalho era separado do escritório
da Pepsico. No Brasil, uma equipe de 4 pessoas cuidava do projeto.
Os primeiros anos de experiência foram bem sucedidos. Tanto os
vessels, quanto os pods, como eram chamadas as cápsulas saborizadas, podiam ser comprados na loja online da marca, ou nas
lojas físicas em shoppings na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, no início de 2019, todas as lojas no foram fechadas,
deixando seus clientes sem maiores explicações.
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NÓS LEVAMOS EMPRESAS PARA
O FUTURO COM TECNOLOGIA
E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Ajudamos organizações a criar novos modelos
de negócios, simpliﬁcar processos e alavancar
seus resultados.

QUEM SOMOS?
Apaixonados por tecnologia, respiramos inovação!
A RedFox é uma empresa brasileira especializada
em transformação digital.
Nossa missão é impactar positivamente pessoas e
negócios por meio do desenvolvimento de novas
soluções digitais e da mudança da cultura das
organizações.

