
Atenção, startups! 

Se sua empresa está começando agora e não tem muita verba para investir, fique atento ao 
novo programa de incentivo lançado na última quarta-feira (18/11) pela subsidiária brasileira 
da Microsoft. O BizSpark One selecionará startups para um contato de um para um com os 
profissionais da Microsoft e seus parceiros para aconselhamento dos negócios, expansão 
internacional e adequação da para oportunidades de investimento (venture capital). 

Integrante do Microsoft SOL (campanha de responsabilidade corporativa para o 
desenvolvimento da economia local), o programa é uma evolução  do que foi lançado há um 
ano, o BizSpark – que oferece acesso a tecnologia de desenvolvimento da companhia, suporte 
profissional, treinamento e oportunidades de negócios a microempresas candidatas.  

Atualmente, 1,1 mil startups no Brasil participam do programa BizSpark e têm acesso a 
ofertas complementares da iniciativa Microsoft SOL que inclui disponibilidade da estrutura de 
Centros de Inovação Microsoft (hoje presentes em 16 localidades do País) para realização de 
provas de conceito e outras consultorias de negócios e acesso ao programa de treinamentos 
presenciais e on-line Innovation Academy, além do engajamento com a rede de parceiros 
Microsoft que suportam a iniciativa.  

Entre esses parceiros estão instituições como a Anprotec, Instituto Endeavor, Finep e Cietec. 
Para participar do programa, startups devem ter até três anos de existência e ainda sem 
faturamento, ou com faturamento anual até R$1,2 milhão. Inscrições no programa podem ser 
feitas pelo site www.microsoftsol.com.br. 

Já a integração ao programa BizSpark One, por sua vez, acontece por indicação. Os critérios 
de seleção são baseados na relevância da proposta de negócios da empresa e no perfil da 
oferta para expansão no mercado internacional. Inicialmente, o programa será disponibilizado 
apenas em 10 países do mundo e cada startup contemplada terá um relacionamento direto e 
intenso com a Microsoft, facilitada por um gerente responsável pelo programa. Esse 
profissional servirá como guia e fará as conexões corretas dentro da Microsoft, com 
investidores e comunidades de apoio ao empreendedorismo.  

O BizSpark One Brasil tem o suporte de um time de investidores que se comprometeram a 
fornecer mensalmente aconselhamento de negócios às startups selecionadas. As empresas 
participantes continuarão com acesso às ferramentas de desenvolvimento da Microsoft 
disponibilizadas pelo programa BizSpark, até 25 licenças de uso para mais de 80 programas de 
desenvolvimento da plataforma. O programa é oferecido em dez países: Brasil, Rússia, Índia, 
China, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá e Estados Unidos. 
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