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O Dínamo
SOMOS UM MOVIMENTO DE MUDANÇA

O Dínamo é um movimento de articulação na área de políticas pú-
blicas focada no tema ecossistema de startups. Nosso objetivo é ser a 
ponte entre a sociedade civil organizada (startups, associações, empre-
sas, etc) e o governo em suas diferentes instâncias, por meio de arti-
culação política, conteúdo e apoio especializado em discussões sobre 
o tema.

 O movimento é composto de especialistas, lideranças e pensadores na 
temática de Startups e Inovação no país que tem por objetivo princi-
pal facilitar o processo de tomada de decisões e fomentar as discussões 
técnicas e políticas sobre o tema.

Somos um movimento “agnóstico” focado em construir uma agenda 
positiva e convergente com os diversos atores do ecossistema, ajudan-
do assim a dinamizar a evolução das startups no país.

Somos todos. Somos Dínamo.

http://www.dinamo.org.br/
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O projeto
A Coleção Dínamo Playbooks foi pensada para ser um guia de referên-
cia e apoio para governos, agentes públicos e stakeholders que atuam 
no ecossistema de empreendedorismo e startups.

Construído pelo Dínamo e seus parceiros, a coleção é composta por 
6 fascículos, cada um deles representando um dos pilares essenciais 
para o ecossistema saudável de empreendedorismo de inovação no 
país. São eles:

Ambiente Regulatório; Investimento; Densidade; Cultura; Talento; e
Diversidade e Impacto.

Um dos principais objetivos deste projeto é mostrar os caminhos pos-
síveis para a atuação governamental, apresentando cases de boas prá-
ticas no Brasil e no exterior, bem como dados e sugestões de caminhos 
para a criação e aplicação de políticas públicas que estimulem e in-
centivem o empreendedorismo inovador de alto impacto das startups 
e sua contribuição para o desenvolvimento do país.

Boa leitura!
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Introdução
O que é uma startup? Que elementos a caracterizam? Como abrir ou 
fechar uma? O ambiente regulatório define desde questões básicas até 
outras mais avançadas, como regras para contratação de pessoal, pa-
gamento de impostos e limites sobre o que cada empresa pode ou não 
fazer. Um ambiente regulatório bem estruturado é um dos pilares es-
senciais para a construção de um ecossistema de startups de sucesso. 

Leis e regulações podem ser tanto mecanismos limitadores como de 
estímulo à inovação e ao crescimento econômico, dependendo de 
como são elaboradas. Se bem feitas, pode desempenhar importante 
papel no desenvolvimento econômico e social. 

Se uma lei determina que os cidadãos de determinado país, estado 
ou cidade podem pagar menos impostos se doarem para filantropia, 
automaticamente está incentivando as pessoas a doar dinheiro para 
caridade. Da mesma forma, se as leis oferecem proteção e incentivo 
para novos negócios, funcionam como incentivo para que mais pesso-
as se tornem empreendedoras. 

Para que as leis tenham impacto positivo, porém, elas devem respon-
der às necessidades da sociedade — um desafio cada vez maior em um 
mundo dinâmico, no qual a velocidade das transformações aumenta 
constantemente por conta da tecnologia. 

Um ambiente regulatório saudável requer diálogo entre a sociedade 
civil organizada e os órgãos reguladores. Boas legislações se antecipam 
e acompanham as mudanças da sociedade, gerando condições para 
que novos negócios floresçam e impulsionem a economia. Neste ca-
pítulo, vamos abordar a realidade do ambiente brasileiro, melhores 
práticas de alguns países e apontar caminhos para que o país possa 
criar um ambiente regulatório positivo para startups.
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Componentes
de um Ambiente
Regulatório
para Startups
Quando se fala em ambiente regulatório, 
O Dínamo acredita que há sete áreas es-
senciais que precisam ser contempladas 
por reguladores para a criação de um 
ambiente adequado para startups, que 
estimule o empreendedorismo de base 
tecnológica. Essas áreas são também um 
caminho para a criação de leis mais ade-
quadas para startups, um dos grandes 
entraves ao empreendedorismo no Brasil. 
São elas:

1. Identidade dos atores do ecossistema

2. Abertura e fechamento de startups

3. Tributação

4. Relações de Trabalho

5. Ambiente tecnológico

6. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

7. Regulações Setoriais

A seguir, detalhamos as áreas e falamos 
sobre como o Brasil se posiciona atual-
mente em cada um delas. Na sequência, 
apresentamos casos de melhores práticas 
internacionais e sugestões para melhoria 
do ambiente no país. 
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1.Identidade
dos atores do 
ecossistema
Um ecossistema é uma rede de relaciona-
mentos composta por diferentes agentes 
que suportam uma segmento ou indús-
tria. No caso das startups, fazem parte do 
ecossistema empreendedores, mentores, 
investidores, educadores, facilitadores, 
governantes, prestadores de serviços es-
pecializados, dentre outros. O estímulo 
ao ecossistema pode ser feito através do 
apoio e fortalecimento de seus agentes. 
Para isso, é fundamental entender sua 

  1-http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm

identidade, ou seja, aqui que que os carac-
teriza. Por exemplo, é importante existir 
uma definição clara sobre quais os fato-
res que caracterizam uma empresa como 
startup ou o que define um investidor.

É a partir da definição dessas identidades 
que legisladores são capazes de criar leis 
adequadas que contemplem as necessida-
des de cada agente do ecossistema, bem 
como eventuais incentivos e estímulos.

Situação no Brasil

Uma startup tem diversas características que a diferenciam de outras em-
presas, além de ter maior potencial de gerar inovação, empregos e desen-
volvimento. Entretanto, não há definição ou reconhecimento legal de uma 
empresa startup no Brasil.

Em 2016, o governo federal sancionou o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação1, no qual define, por exemplo, termos como inovação, incubadora 
de empresas e parque tecnológico. A lei não especifica, porém, o termo star-
tup.

Alguns atos normativos secundários mencionam o termo “empresa de base 
tecnológica” (EBT), usado desde a década 1990 e cuja definição é limitadora. O 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm
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termo descreve empresas de pequeno porte que desenvolvem novos proces-
sos ou produtos e têm uma alta proporção de gastos com P&D2. O programa 
Start-Up Brasil atualizou essa descrição, definindo startups como “empresas 
emergentes, com até 4 (quatro) anos de constituição, que desenvolvem sof-
tware, hardware e serviços de tecnologias da informação ou ainda que se pro-
ponham a utilizar software, hardware e/ou serviços de TI como elementos 
do seu esforço de inovação”. Ainda assim, não são contempladas na definição 
do termo características fundamentais das startups, como necessidade de 
ganhar escala rapidamente e obter investimento financeiro para crescer.

O Marco Legal de C&T também deixou de fora figuras importantes do ecos-
sistema, como investidores de risco, investidores anjos, hubs de inovação 
(como espaços de coworking) e aceleradoras. 

Definir claramente o que é uma startup, assim como os principais agentes 
do ecossistema, é importante para que o governo possa dar na regulação um 
tratamento adequado à realidade desses negócios. 

Com essa definição em mãos também seria possível monitorar de forma 
mais eficiente o comportamento das startups, a fim de alcançar um melhor 
entendimento sobre a quantidade de empresas do tipo existentes, seu perfil, 
crescimento e impacto ao longo dos anos, dentre outras informações.

Exemplo de boas práticas

Países como Itália, Índia e Reino Unido desenvolveram critérios claros e ob-
jetivos para definir o que é uma startup. As empresas que cumprem esses 
requisitos passam a ter acesso a um tratamento específico por parte do go-
verno destes países, como facilidade na abertura e fechamento ou incentivos 
tributários, por exemplo. 

Na Itália, startups são definidas como “novos negócios com menos de cinco 
anos, não resultantes de fusão ou spin-off, cujo objetivo social está relaciona-
do a inovação e tecnologia. Elas devem ser sediadas na Itália ou União Euro-
péia (com filial na Itália), ter receita anual inferior a € 5 milhões, não podem 
distribuir lucros e/ou estarem listadas no mercado aberto.”

2-https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/base_tecnologica_financiamento.pdf
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Já a Índia adotou uma definição mais ampla. São consideradas startups em-
presas incorporadas ou registradas na Índia com menos de sete anos (o prazo 
aumenta para dez anos no caso das empresas de biotecnologia), com volume 
anual de negócios que não ultrapasse 25 milhões de rúpias indianas e que 
trabalhem para criar inovação, melhorar processos e serviços, ou possuam 
alto potencial para geração de empregos ou riqueza. 

O Reino Unido criou um programa de alívio fiscal para investidores-anjo 
chamado Esquema de Investimento Empresarial3 (EIS, na sigla em inglês). O 
programa definiu as características que definem o que é uma startup para 
fins de participação no EIS. São consideradas startups empresas que não 
estejam listadas na bolsa de valores, estejam estabelecidas permanente no 
Reino Unido, tenham ativos brutos de não mais de £ 15 milhões antes de 
receberem investimento e de £ 16 milhões imediatamente após o aporte. 
Essas empresas também não podem estar comercializando no mercado há 
mais de  7 anos, ter menos de 250 funcionários no momento do investimento 
ou estar sob o controle de outra empresas. As startups também não podem 
assumir mais de £ 12 milhões de investimento baseado em EIS total na vida 
útil do negócio.

3-https://www.ukbaa.org.uk/services-for-investors/resources/tax-relief/
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2.Abertura e 
fechamento de 
startups
Startups são empresas inovadoras que 
precisam mover-se com velocidade den-
tro de uma economia em constante mu-
dança. Outra característica inerente ao 
aspecto inovador é o alto risco. A falha faz 
parte do processo de inovação, de forma 
que boa parte das startups fecham nos 
primeiros anos. Um dos pilares essenciais 

para um ecossistema saudável é a facili-
dade na abertura e fechamento da em-
presas, tanto para que elas possam entrar 
no mercado com a velocidade necessária 
como também fecharem as portas ra-
pidamente se o modelo de negócios não 
vier a funcionar, protegendo investidores 
e empreendedores. 

Situação no Brasil

No Brasil, uma startup é uma pessoa jurídica que começa, em geral, como 
uma sociedade limitada e que pode tornar-se uma sociedade anônima. Em 
ambos os casos, abrir e encerrar uma empresa é extremamente complicado, 
demorado e caro. 

O Brasil figura nas piores posições em quase todos os rankings mundiais na 
competitividade de negócios, em grande medida por causa da complexidade 
de abertura e fechamento de negócios. 

Segundo o relatório Doing Business 20174 do Banco Mundial, o Brasil está em 
123º lugar em um ranking de 190 países na categoria facilidade de fazer ne-
gócios. O relatório aponta que o empreendedor brasileiro precisa, em média, 
fazer 11 procedimentos distintos para abrir uma empresa. Abrir uma empre-
sa no país pode levar mais de dois meses — a média são 79,5 dias, segundo 

4-Disponível em <http://www.doingbusiness.org>
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o Banco Mundial —, um tempo enorme para as startups, que dependem de 
velocidade para acompanhar as inovações do mercado e se estabelecer.
Essa morosidade é causada pelo grande número de exigências para abertura 
de um negócio, como reconhecer a firma de documentos em cartório, reco-
lher autorizações e pagar uma série de taxas. Além disso, a legislação varia 
de acordo com cada estado e município, sendo que muitas vezes falta clareza 
sobre a documentação correta necessária para cada categoria de negócio.

Além destas questões, o formato e exigências regulatórias das sociedades 
tanto limitadas como anônimas trazem limitações para startups. No caso da 
Ltda., o regime societário e de governança não funciona bem com a existên-
cia de sócios que não participam da gestão da empresa, caso dos investidores. 
O processo de tomada de decisão entre os sócios não é bem formatado e só-
cios investidores em limitadas podem ser penalizados por eventuais respon-
sabilidades geradas pela empresa, como dívidas trabalhistas, por exemplo. 
Por outro lado, as S.A.s têm uma estrutura de governança bem mais robusta, 
que define e separa bem papéis e obrigações dos acionistas e dos gestores da 
empresa. Contudo, este tipo de empresa traz necessidades de gestão opera-
cional complexas e custosas, como a publicação periódica de informações 
em veículos de ampla circulação. Outro problema é que estas sociedades, 
mesmo com baixo faturamento, estão impedidas de participar de regimen-
tos tributários incentivados, como o Simples, por exemplo.

A forma mais fácil de ter um CNPJ no Brasil nos dias de hoje é tornando-se 
um microempreendedor individual (MEI). Essa opção é realizada de forma 
simples, por meio de um procedimento único e online.  O MEI vem sendo 
utilizado por algumas startups como porta de entrada para sua formalização 
pela simplicidade, comodidade e baixo custo, porém, o modelo é inadequado 
para as necessidades de uma startup, já que o MEI foi criado tendo em mente 
a formalização de micro-empreendimentos de um único empreendedor. Ele 
só permite certos tipos de atividade, não permite sócios, nem a contratação 
de vários funcionários, além de ter um teto relativamente baixo de fatura-
mento. 

Considerando que startups são empresas projetadas para atingir alta escala-
bilidade e crescimento e que precisam de investimentos financeiros - logo, 
de movimentações societárias frequentes - entendemos que elas têm de-
mandas societárias sofisticadas como em uma S.A., porém necessitando da 
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5-https://www.companiesoffice.govt.nz/about-us/

6-https://cleartax.in/s/7-steps-to-register-your-startup-in-startup-india

estrutura de gestão barata e simples de uma Ltda. O Dínamo acredita que 
o Brasil deve investir em políticas específicas para facilitar a abertura, fe-
chamento e transformações de startups sob a forma de um novo modelo 
de sociedade anônima simplificada. Defendemos ainda a implantação de 
mecanismos de abertura simplificada desses negócios, por meio eletrônico, 
como ocorre como o MEI, e que tais empresas possam usufruir do regime 
tributário do Simples. Vamos detalhar como essa opção deve funcionar mais 
à frente neste capítulo.

O fechamento de uma empresa é outra questão complexa. Muitos negócios 
não fecham as portas legalmente simplesmente porque não sabem como 
proceder. O processo pode levar pelo menos um ano para ser solicitado, em 
alguns casos até mais, e gera insegurança quanto a possíveis passivos que 
poderão recair sobre os sócios do negócio durante vários anos.

Tais entraves desencorajam a inovação e o surgimento de novas empresas. 
Também são fatores que desencorajam investidores a apostarem em star-
tups brasileiras, especialmente os estrangeiros. O dinheiro, tempo e energia 
que os empreendedores investem no processo de abertura e fechamento de 
empresas poderia ser investido no desenvolvimento do negócio em si, geran-
do mais rapidamente crescimento, empregos, faturamento e giro na econo-
mia, que retorna ao governo sob a forma de impostos.

Exemplo de boas práticas

A Nova Zelândia é considerada pelo Banco Mundial como o melhor país do 
mundo para se abrir um negócio. Uma agência governamental neozelandesa 
chamada “Companies Office5 (Escritório das Empresas, em tradução livre), 
permite fazer o registro de empresas online, em apenas algumas horas. To-
dos os documentos podem ser digitalizados e enviados pela internet. A au-
tenticidade das informações é checada junto aos bancos de dados do próprio 
governo, não sendo necessárias autenticações em cartório. 

Já a Índia criou um aplicativo e um website por meio dos quais startups po-
dem facilmente registrar legalmente os seus negócios. O processo6 requer o 
preenchimento de um formulário simples e o envio de alguns documentos 
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digitalizados como cartas de recomendação, comprovantes de investimentos 
recebidos pela empresa e patentes obtidas. O processo é totalmente online e 
na mesma hora o sistema gera um CNPJ para a empresa.
Na Estônia, todos os cidadãos recebem uma carteira de identidade com chip 
eletrônico, que pode ser concedida também para estrangeiros. Essa identi-
ficação possui um certificado eletrônico que é validado por uma senha pes-
soal. Desta forma, a assinatura de documentos, inclusive para abertura e fe-
chamento de empresas, é feita de forma digital e remota, ficando registrada 
em uma base de dados segura do próprio governo, dispensando a necessidade 
de cartórios. A entidade de abertura de empresas criou modelos padrão de 
contratos societários, que podem ser preenchidos pelos futuros sócios por 
meio de um formulário online, gerando em alguns minutos os registros do 
novo negócio.
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3.Tributação
Um ambiente regulatório saudável tri-
buta startups de maneira inteligente, 
estimulando e incentivando a criação de 
novas empresas inovadoras e seu cresci-
mento em um modelo que tende a gerar 
melhores resultados de arrecadação em 
médio e longo prazos. O modelo ideal é 
baseado em duas premissas: simplificação 
e incentivo. 
Simplificar significa criar impostos trans-
parentes, claros e facilmente recolhíveis. 

Já o incentivo ocorre pela criação de tri-
butos específicos para startups, consi-
derando as características desse tipo de 
negócio, diminuindo o peso nas fases ini-
ciais e incentivando o crescimento destas 
empresas. Não faz sentido taxar da mes-
ma forma uma empresa estabelecida e 
uma startup que acaba de abrir as portas.

Situação no Brasil

O Brasil é dono de um dos modelos tributários mais complexos do mun-
do e quase não oferece incentivos para que mais pessoas escolham o 
caminho do empreendedorismo.

Os empreendedores encontram dificuldades em decidir o regime tribu-
tário que vão seguir e são frequentemente pegos de surpresa por taxas 
que não haviam previsto. Iniciativas como o regime Simples são lou-
váveis, mas ainda insuficientes. Embora tenha havido avanços recentes 
com a mudança nas faixas de tributação do Super Simples, permitin-
do um avanço suave para novas faixas de tributação à medida que as 
empresas crescem, o modelo ainda é complexo e traz diversas exceções, 
como o não alcance a sociedades anônimas, mesmo quando dentro das 
faixas de faturamento.

A complexidade fiscal é tão grande que é quase indispensável um conta-
dor ou advogado assessorando o processo, algo supérfluo na maior parte 
dos países desenvolvidos, nos quais o processo é feito online, gratuita-
mente e em menos de 24 horas. 
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Exemplo de boas práticas

Muitos países oferecem tratamentos fiscais diferenciados para novas empre-
sas durante seus primeiros anos de vida.

Quem abre uma empresa na Irlanda tem direito a alívio nos impostos du-
rante os três primeiros anos. Chamado de Seção 486C, o benefício pode ser 
aplicado ao lucro de um novo comércio e aos ganhos obtidos com a venda 
de ativos. Têm direito ao benefício empresas cujos impostos acumulados ao 
longo de um ano fiscal sejam equivalentes a € 40,000 ou menos. No caso das 
startups, o benefício depende do valor pago pela empresa para a segurida-
de social – o limite é € 5,000 por empregado e € 40,000 no total. Há ainda a 
possibilidade de aplicar no futuro o benefício que não tenha sido usado em 
totalidade nos três primeiros anos do negócio.

Em Cingapura, as startups são isentas de impostos7 até atingir os primeiros 
US$ 100,000 em receita, e pagam 50% menos pelo US$ 200,000 restantes du-
rante os três primeiros anos8. A única exceção são empresas de investimento 
ou startups cujo principal objetivo seja desenvolver propriedades para venda 
ou investimento.

Para terem direito ao benefício, as startups precisam ser incorporadas em 
Cingapura, serem residentes fiscais do país, terem no máximo 20 acionistas, 
dentre os quais um deve ser proprietário de mais de 10% de ações ordinárias 
da empresa.

Na Índia, as startups podem receber restituição de até 100% do imposto nos 
lucros por um período de até três anos9. No caso das empresas que não ge-
ram lucro, o governo garante a isenção por até três anos do pagamento do 
“imposto alternativo mínimo”, conhecido pelo acrônimo MAT (minimum 
alternative tax) de 18,5%. A medida faz parte do programa Start-Up Índia, 
focado em promover o empreendedorismo no país.  

7-https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Learning-the-basics-of-Corporate-Income-Tax/Common-Tax-Reliefs-That-Help-Reduce-The-Tax-Bills/#title1

8-Normal chargeable income refers to income to be taxed at the prevailing corporate tax rate.

9-https://blog.saginfotech.com/tax-exemptions-eligibility-incentives-for-startups-india
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A Índia também promoveu uma ampla reforma tributária por meio de uma 
campanha chamada “um imposto, uma nação” (one tax one nation). Em 
julho de 201710, o país implementou um imposto único sobre bens e serviços 
(GST) para unificar a Índia como um único mercado.
O imposto é cobrado sobre a adição de valor feita em cada estágio do pro-
cesso de fornecimento de bens e serviços. Por exemplo, quando o fabricante 
compra uma matéria-prima e a transforma em produto, um valor é adi-
cionado ao resultado final. Quando o produto vai para armazenamento, um 
novo valor é adicionado. O processo de cobrança do imposto continua ocor-
rendo sucessivamente em cada etapa.

Seguindo a mesma lógica, o imposto é cobrado em todos os pontos de venda. 
Se o produto é armazenado em um estado A e vendido ao consumidor final 
no estado B, o governo A receberá o imposto pelo armazenamento, enquanto 
B ficará com a receita da venda final. 

10-https://www.deccanchronicle.com/business/economy/010717/one-nation-one-tax-gst-explained.html
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4.Relações
de Trabalho
Startups contratam mão de obra alta-
mente especializada e qualificada. Como 
mudam muito rapidamente, essas em-
presas precisam de flexibilidade para 
contratar e dispensar funcionários com 
custos relacionados a encargos mais ali-
nhados com o momento desses negócios.

A criação de contratos de trabalho mais 
flexíveis, que ofereçam a agilidade que as 

startups precisam para contratar mão de 
obra de alta qualificação  é um dos pas-
sos importantes para beneficiar startups. 
Assim como a possibilidade de emprega-
dores e empregados entrarem em acordo 
sobre férias, quantidade de horas traba-
lhadas, remuneração por performance e 
benefícios.

Situação no Brasil

No Brasil, a legislação trabalhista é regida pela Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), que determina uma série de procedimentos que precisam ser 
seguidos nos contratos de trabalho para contratação de funcionários em 
uma empresa, além de regular a carga de trabalho, salários, benefícios, mul-
tas rescisórias, recolhimento de taxas, dentre outras questões. 

Enquanto essas regras são importantes para evitar a precarização da mão-
-de-obra, um problema que certamente teria impacto negativo para a socie-
dade, os custos de contratação de um profissional no Brasil são muito altos 
para startups e estão em níveis superiores aos praticados em muitos países, 
minando sua competitividade e tornando mais penosa uma fase já difícil, 
que é o início do negócio. Startups necessitam ter acesso a modelos de con-
tratação mais flexíveis, que ofereçam versatilidade e custos adequados para 
que as startups tenham fôlego para crescer.
A legislação trabalhista brasileira foi recentemente reformada e, em alguns 
pontos, houve avanços importantes, mas ela ainda trata da mesma forma 
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empresas com tamanhos e atividades muito distintas. Muitos dos seus ele-
mentos, mesmo após a recente reforma, já não contemplam a realidade das 
relações de trabalho atuais. Startups, particularmente, enfrentam dificulda-
des para atrair mão de obra e crescer por causa das limitações dessa legisla-
ção, especialmente considerando que competem mundialmente com países 
onde tais relações estão mais atualizadas. 

Dentre os problemas persistentes, está o alto custo dos encargos para contra-
tação e demissão, a sobre-taxação de benefícios, que torna mais caros ou im-
praticáveis práticas como o prêmio em participação em ações da empresa.

É importante destacar que startups são empresas baseadas em capital hu-
mano altamente qualificado e muitas vezes escasso, em que o trabalho re-
moto, benefícios diferenciados, remuneração variável por performance e 
prêmios em ações são prática comuns, porém pouco compreendidas pela 
legislação. 

Entendemos que não faz sentido utilizar o mesmo tratamento nas relações 
de trabalho das startups que àquele dado nos casos de empregos de baixa 
complexibilidade, normalmente ocupados pela população de baixa renda. 
Esse grupo de trabalhadores muitas vezes vive em condições de vulnerabili-
dade social e têm poucas condições de negociação com empregadores. Se por 
um lado encargos e taxas compulsórias são importantes para garantir dig-
nidade e proteção a essa parcela de trabalhadores, por outro tornam-se um 
peso extra desnecessário, que encarece a atração de profissionais altamente 
especializados. 

Exemplo de boas práticas

O Decreto das Startups Italianas (Italian Startup Act) criou regras trabalhis-
tas específicas para startups, permitindo a contratação de funcionários por 
meio de contratos de trabalho mais flexíveis. As regras são as mesmas das de 
contratos temporários de trabalho, mas podendo vigorar por até 36 meses 
(renováveis por mais 12 meses) e as empresas não são obrigadas a manter 
uma proporção entre contratos fixos ou temporários de trabalho.
A legislação também permite que as partes negociem componentes fixos e 
variáveis do salário. Dessa forma, os funcionários podem ser recompensa-
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dos de diferentes formas, como por produtividade, eficiência, lucratividade, 
ações da empresa ou qualquer outro objetivo acordado. A remuneração por 
meio de ações é incentivada, já que os valores não são incluídos na base tri-
butada do salário e só são taxados no ganho de capital futuro.

O governo italiano também facilitou a contratação de mão de obra qua-
lificada de outros países criando um visto específico para profissionais de 
startups. O processamento é mais rápido que a média (máximo de 30 dias), a 
análise do visto é feita por participantes do ecossistema de startups local, e 
todo o processo pode ser feito online gratuitamente. 

Essas medidas colaboraram para que o número de startups triplicasse na 
Itália em três anos.



Capítulo 1 - AMBIENTE REGULATÓRIO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 
EM POLÍTICAS PÚBLICAS
DE APOIO A STARTUPS Página 22

5.Ambiente 
tecnológico
Nesse tópico, tratamos sobre aspectos regula-
tórios sobre o ambiente tecnológico ao qual 
as startups estão submetidas. Questões como 
regulação da internet, proteção à privacida-
de de dados pessoais, segurança cibernética, 
dentre outras, entram nessa categoria.

Situação no Brasil

Em 2016, após quatro consultas públicas, o Brasil deu um passo importante 
ao regulamentar o Marco Civil da Internet11. A lei estabeleceu princípios, ga-
rantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, bem como dire-
trizes para a atuação do Estado.

O decreto estabelece regras claras para garantir a neutralidade da rede, im-
pedindo as operadoras de telecomunicações de discriminar pacotes de dados, 
sendo obrigadas a tratar os dados de todos os provedores de aplicações e ser-
viços da mesma forma. Esse ponto é fundamental para que novas empresas 
possam criar soluções inovadoras dentro do ambiente digital sem entraves 
que possam atrapalhar sua competitividade. 

O texto também garante o direito à privacidade e ao sigilo nas comunica-
ções, à proteção de dados pessoais e a registros de conexão, e reconhece para 
o ambiente virtual princípios constitucionais, como a liberdade de expres-
são. Com a aprovação do Marco Civil da Internet, as startups ganharam pro-
teções fundamentais para sua operação e a garantia de que qualquer pessoa 
com um computador e conexão à internet pode construir uma empresa.

11-Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>



Capítulo 1 - AMBIENTE REGULATÓRIO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 
EM POLÍTICAS PÚBLICAS
DE APOIO A STARTUPS Página 23

Apesar dos avanços nesse sentido, pontos importantes ainda carecem de me-
lhor regulamentação, como a proteção de dados pessoais, cujo tema é alvo 
de vários projetos de lei em discussão no Brasil desde o início dos anos 2010.

Exemplo de boas práticas

A Regulação Europeia de Proteção de Dados Pessoais (conhecida sigla GDPR 12), 
que entra em vigor totalmente em maio de 2018, prevê o princípio privacy 
by design, o que significa que a proteção de dados deve ser considerada um 
elemento intrínseco de qualquer projeto, agindo de forma proativa para evi-
tar o vazamento de dados. 

12-https://www.eugdpr.org/the-regulation.html
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6.Pesquisa,
Desenvolvimento 
e Inovação
São as regulações relacionadas ao ambiente de ciência e tec-
nologia e às normas de registro, proteção e comercialização de 
propriedade intelectual. No cenário ideal, o processo deve ser 
digital, rápido, eficiente e simples de ser efetuado.

Situação no Brasil

O Brasil construiu alguns mecanismos relevantes para incentivar pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (P&D&I) e a proteção da propriedade intelectu-
al, mas a aplicação de tais mecanismos ainda carece de melhorias. Vamos 
analisar alguns destes mecanismos e como eles podem ser aprimorados: 

1)Obtenção de patentes
Atualmente leva-se mais de dez anos para se obter uma patente no Brasil. 
O prazo é absurdo quando comparado a outros países e faz ainda menos 
sentido quando se observa o tempo de vida útil das inovações tecnológicas, 
cada vez mais curto, assim como o tempo de usufruto da patente pelo seu 
detentor, que é de 20 anos. Para superar o problema, é preciso ampliar in-
vestimentos em pessoal qualificado e uso de tecnologia junto ao Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pela avaliação 
e concessão de patentes no Brasil. Também é importante o investimento 
em melhorias nos processos visando a uma maior produtividade, a partir do 
uso de tecnologias para digitalizar e automatizar etapas, tanto dos fluxos dos 
pedidos quanto dos próprios processos de análise e pesquisa das patentes, 
que podem ganhar muito em eficiência com o uso de inteligência artificial.
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2) Lei de Informática
A Lei de Informática é regulamentada e fiscalizada pelo Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e oferece benefícios como 
isenções fiscais para empresas de Informática e eletrônica que invistam em 
P&D&I. A definição de P&D&I adotada pelo MCTIC é muito restrita. O próprio 
Ministério incorporou o “I” de inovação ao seu nome há mais de uma década, 
mas não à sua visão e aplicação efetiva do novo conceito. 

A inovação foi incluída na Constituição como uma das obrigações do Estado 
em fevereiro de 2015, por meio da Emenda Constitucional No. 85. Contudo, o 
conceito de inovação prega que ela só existe quando aplicada. Para que um 
produto ou processo saia do P&D e se transforme em inovação é necessário 
acrescentar elementos de gestão, modelos de comercialização, prototipação 
e pesquisa de mercado. Se a pesquisa fica restrita às universidades e não há 
parceria com a iniciativa privada para colocá-la no mercado, não há inova-
ção, mas os apoios e incentivos têm demorado a assimilar essa visão.

A inovação também floresce onde há ambiente e ecossistema adequados a 
esse processo, nos seus múltiplos atores e etapas do fluxo de inovação. 
Quando os projetos beneficiados por recursos públicos só podem ter a parte 
“P&D”, mas não a “I”, financiadas (ao mesmo tempo em que as empresas 
beneficiadas têm dificuldades em encontrar projetos com alinhamento ao 
mercado), cria-se um incentivo desarticulado com as reais necessidades da 
indústria e da sociedade.
 
Uma forma de mudar esse cenário é investindo em projetos de startups de 
tecnologia, aplicando recursos nessas empresas ou em fundos de investi-
mento destinados a apoiá-las, bem como em iniciativas de promoção e for-
talecimento do ecossistema de empreendedorismo inovador no entorno das 
instituições de pesquisas e empresas. 

3) Lei do Bem
A Lei do Bem permite que companhias optantes pelo sistema de apuração 
de Lucro Real (em sua maioria grandes empresas) possam deduzir do impos-
to de renda parte de seus gastos em inovação. A iniciativa é eficiente, mas 
beneficia apenas grandes negócios. Faltam benefícios a quem mais precisa: 
pequenas e médias empresas, em especial as startups, que concentram o 
maior potencial efetivo de inovação disruptiva.
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O escopo dos projetos apoiados pela lei também merece reformas. Permi-
tir que empresas possam beneficiar projetos de investimentos em startups, 
diretamente ou via fundos de investimentos voltados para novos negócios 
inovadores, por exemplo, pode ampliar muito o capital inteligente e conec-
tado ao mercado disponível para esses negócios, dinamizando os setores, 
acelerando o passo de inovação e promovendo maior distribuição de renda.

4) Programas de P&D incentivados das agências regulado-
ras (ANEEL, ANP, etc.)
Os programas de P&D incentivados das agências reguladoras são mecanis-
mos estabelecidos nas concessões públicas (de telefonia, energia, dentre ou-
tras), que determinam que empresas concessionárias invistam até 1% do seu 
faturamento em atividades de P&D. Esses investimentos são regulados pelas 
agências reguladoras de cada setor, como ANEEL (Energia), ANP (Petróleo), 
dentre outras. De forma similar ao entendimento do MCTIC, as agências 
tendem a ver P&D de forma restrita, limitada na maior parte das vezes a 
projetos de teor acadêmico, com poucos resultados aplicados em termos de 
inovação e desenvolvimento econômico. 

O ecossistema de inovação no Brasil ainda é imaturo, especialmente em de-
corrência do grande distanciamento entre academia e empresas e, por isso, é 
importante que sejam realizadas ações para acelerar e estimular seu desen-
volvimento, como atividades de promoção, conexão e capacitação de pesqui-
sadores e de empreendedores. Os recursos de incentivo deveriam, portanto, 
abarcar essas iniciativas, bem como atividades relacionadas à promoção e 
desenvolvimento do ecossistema. 

Fazem parte desse contexto atividades para conexão, a promoção de hubs 
de inovação e espaços de desenvolvimento, a criação de programas de capa-
citação e também investimentos diretos ou via fundos de investimento em 
startups. A recente regulamentação em 2018 do Marco Legal de Ciência em 
Tecnologia, aprovado em 2016, é promissora ao abrir alguns caminhos nesse 
sentido.

5) Editais de financiamento a pesquisa em empresas 
(FINEP, FAPs)
Editais de incentivo como o Programa de Formação de Recursos Humanos 
em Áreas Estratégicas (RHAE), do CNPq, ou o Pesquisa Inovativa em Pequenas 
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Empresas (PIPE), da FAPESP, financiam atividades de pesquisa e inovação 
em empresas. Apesar desse tipo de financiamento ter avançado nos últi-
mos anos, as iniciativas brasileiras ainda seguem critérios e procedimentos 
muito vinculados à academia, com viés mais científico do que aplicado e 
focado em inovar. Os editais valorizam primordialmente o conhecimento 
acadêmico, e em geral não incluem em seus critérios de seleção questões de 
gestão, acesso ao mercado e viabilidade de comercialização das inovações 
geradas. O corpo de seleção dos projetos é geralmente formado majoritaria-
mente por pesquisadores acadêmicos, com baixa ou nenhuma participação 
de representantes de empresas e investidores. Como resultado, tem-se, ao 
final, produtos com alto conteúdo de conhecimento científico, mas que não 
necessariamente geram valor de mercado. 

Por outro lado, tem aumentado o número de startups e iniciativas tecnoló-
gicas investidas pelo setor privado no Brasil, mas que apresentam baixo grau 
de inovação tecnológica e conteúdo científico. 
 
Assim, é importante um maior casamento e aproximação entre os dois mun-
dos, de forma que esses editais contemplem mais do que a pesquisa e consi-
derem também os processos necessários para a inovação chegar ao mercado 
e parcerias com o setor produtivo. Um bom exemplo de como colocar isso 
em prática é o programa Start-Up Brasil, que incorporou em seu processo de 
seleção aceleradoras privadas que trouxeram aporte financeiro adicional ao 
investimento feito pelo governo federal, além de espaço de trabalho, mento-
ria e atividades de acesso ao mercado aos proponentes dos projetos apoiados 
com bolsas de CNPq. Essas bolsas, por sua vez, tiveram seus valores revisados 
de acordo com o mercado de trabalho no setor. A experiência profissional 
não acadêmica também foi valorizada tanto quanto a científica para fins de 
obtenção de bolsas de maior valor. Ao final, os resultados obtidos pelos pro-
jetos apoiados foram muito significativos (Leia mais no capítulo Densidade). 

Exemplo de boas práticas

Cingapura fez uma parceria com bancos13 para conceder empréstimos a 
empreendedores que usem sua propriedade intelectual como garantia. Pro-
priedade intelectual é o nome que se dá a criações intangíveis do intelecto 

 13-https://www.weforum.org/agenda/2013/04/10-ways-to-boost-intellectual-property-creation/
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humano e inclui direitos autorais, patentes e marcas registradas. Para in-
centivar os bancos, o governo garante uma parcela do empréstimo. 
O país também oferece incentivos financeiros para que as empresas ge-
rem propriedade intelectual. Assim, o governo tenta facilitar o acesso das 
startups a investimento. Uma agência do governo de Cingapura chamada 
Spring14 , focada no desenvolvimento de pequenos negócios, possui dois fun-
dos de financiamento – o Start-up Enterprise Development Scheme (SEEDS) 
e o Business Angel Funds (BAF). Já a Fundação Nacional de Pesquisa de Cin-
gapura tem um esquema que investe em fundos de capital de risco em fase 
inicial. As startups selecionadas recebem correspondência dólar por dólar 
até um máximo de US$ 10 milhões do valor que tenham levantado com um 
investidor privado. 

Países como Cingapura e Finlândia também desenvolveram incentivos para 
as universidades e centros de pesquisa locais criarem empresas júnior, pa-
garem adequadamente os funcionários dessas empresas e facilitar as regras 
para registro de propriedade intelectual por inventor-funcionário. Além dis-
so, esses países incentivam a facilitação do processo para criação de empre-
sas administradas por universitários e pesquisadores empreendedores e a 
colaboração entre universidades e pequenas e médias empresas.

A Finlândia, por exemplo, promoveu a colaboração da Nokia com as univer-
sidades técnicas do país. 
O escritório de patentes e marcas registradas dos EUA possui ainda um pro-
grama chamado Track One, que agiliza o processo de requerimento de paten-
tes não-provisórias de modelos de utilidade (nonprovisional utility patents) 
ou patentes de plantas (plant patents) por uma taxa adicional. A exceção são 
patentes de design, que não fazem parte da iniciativa. O objetivo do Track 
One é agilizar o processo para que uma decisão seja emitida em 12 meses 
após a entrada do requerimento de patente no Track One. O programa, po-
rém, está produzindo disposições finais em uma média de apenas seis meses.

A Austrália oferece benefício fiscal de até 45% para empresas focadas em pes-
quisa e desenvolvimento. O país também permite pedidos de patente sejam 
processados mais rapidamente do que o normal – uma patente pode demo-
rar mais de um ano para ser emitida – em algumas situações, reduzindo o 
tempo de espera para um período de quatro a oito semanas. 

14-https://www.spring.gov.sg/Pages/Home.aspx
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Regulações setoriais 

São regulações específicas de cada setor. Por exemplo, as startups do setor 
financeiro — as chamadas Fintechs — são reguladas por regras específicas de 
operação do sistema financeiro e seus órgãos. Startups de transporte pessoal, 
como a Uber, precisam lidar com regulamentações desse tipo de serviço. 
Startups da área de saúde devem ter seus produtos aprovados e registrados 
por órgãos competentes. 

Leis flexíveis que estimulem inovações nesses mercados e reconheçam a 
importância da tecnologia são um passo importante para o avanço do em-
preendedorismo no Brasil. Regulações de setores sensíveis são importantes 
e muitas vezes necessárias para garantir segurança e bom uso de serviços 
e recursos, mas precisam ser desenvolvidas com cuidado para que não se 
tornem amarras à inovação, podendo ser excessivamente protetoras e cor-
porativistas, gerando reservas de mercado e dificuldades à livre competição. 

Uma boa forma de fazer isso é por meio dos chamados “sandboxes regula-
tórios”, um conceito que tem sido adotado por diversos países. Trata-se de 
uma espécie de ‘ambiente monitorado e controlado’ no qual as empresas 
de determinado segmento recebem permissão para operar sem restrições 
de amarras regulatórias, dentro de certos limites. Elas podem assim testar 
seu modelo de negócios e oferta de produtos, que, ao demonstrarem ser bem 
sucedidos, levam a adequações futuras da regulação. Sandboxes regulatórios 
são uma forma de testar uma inovação e entender o impacto e as necessida-
des geradas por ela para que os reguladores possam, então, criar ou adequar 
as regras de forma apropriada.

Processos regulatórios setoriais tendem a ser burocráticos e demorados, um 
tempo que pode ser fatal para uma empresa que compete para ser inova-
dora. Por isso, criar leis e processos mais flexíveis que estimulem inovações 
nesses mercados e reconheçam a importância da tecnologia são um passo 
importante para o avanço do empreendedorismo no Brasil.
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Situação no Brasil

Hoje há diversos debates em andamento no país. Sistemas de transmissão 
VOD (vídeo sob demanda), como o  Netflix foram alvo de uma consulta pú-
blica veiculada por meio de uma notícia regulatória da Ancine15 , com o 
intuito de aplicar a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cine-
matográfica Nacional – CONDECINE sobre o serviço. O intuito da agência é 
criar regulamentação  específica para tratar dos serviços de VOD (Video sob 
demanda), estabelecendo um percentual mínimo de conteúdos audiovisu-
ais brasileiros de espaço qualificado nos catálogo, bem como a aplicação do 
tributo. Aplicativos de transporte utilizando carros e motoristas privados, 
como Uber e 99, também tem enfrentado debates acalador, em nível nacio-
nal e regional, sobre a legalidade e necessidade de regulamentação do servi-
ço. Alguns municípios, como São Paulo, criaram legislações específicas, com 
exigências, requisitos e tributos às plataformas.

Serviços do tipo online-to-offline (O2O) – termo que se refere à oferta de 
produtos ou serviços que o consumidor usa no mundo físico, mas que são 
comprados pela internet – e de cartões de débito/crédito também correm 
riscos com a proposta de reformulação do Imposto sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISSQN), de natureza municipal. O objetivo é que o tributo 
passe a ser cobrado no município do domicílio do usuário e não mais onde 
fica sediada a startup. Essa medida ampliaria a complexidade do processo, 
uma vez que país possui mais de 5 mil municípios. Além disso, afeta serviços 
como Spotify, iTunes e Netflix, que passariam a ser tributados pelo ISSQN.
As Fintechs e marketplaces - empresas que conectam compradores e ven-
dedores em ambiente digital, e muitas vezes intermediam pagamentos en-
tre eles -  também enfrentam desafios. Em maio de 2017, o BACEN alertou 
o mercado para o fato de que os marketplaces participam do fluxo finan-
ceiro dos seus lojistas e por isso seriam considerados intermediadores de 
pagamentos. Assim, eles passariam a ter que formalizar sua participação 
no arranjo de pagamentos e estar integrado diretamente ou via empresa 
parceira à CIP (grade centralizada de liquidação da Câmara Interbancária de 
Pagamentos). Essa medida pode afetar o custo das transações e interferir em 
algumas práticas adotadas por startups, como a retenção de pagamentos em 
garantia, dentre outros. Após pressão do setor, o prazo definido pelo BACEN 
para integração dos marketplaces no arranjo de pagamentos foi prorrogado 

15-https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/consultas-publicas/NR_Direitos.pdf
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por um ano (para setembro de 2018), enquanto medidas são estudadas para 
acomodar as questões.
O Banco Central também realizou em 2017 uma consulta pública sobre a 
constituição e o funcionamento das fintechs de crédito, com o objetivo de 
trazer mais agilidade, eficiência e independência para essas empresas, esta-
belecendo inclusive, propostas de regulação para os chamados “marketplaces 
de crédito”, startups que intermediam empréstimos entre credores e devedo-
res por meio de plataformas eletrônica. Os resultados dessa consulta, contu-
do ainda não foram divulgados.

Exemplo de boas práticas

Países como Reino Unido, Austrália e Cingapura criaram sandboxes regu-
latórios para as suas Fintechs. Conforme mencionado anteriormente, um 
Sandbox regulatório permite que empresas de determinado setor (no caso, 
as fintechs), ofereçam seus produtos e serviços ao público desses países sem 
precisarem se submeter às restrições impostas pela regulamentação vigente. 
Essa “condição de exceção” existe por um tempo e escopo limitados (regio-
nalmente ou em volume de usuários e recursos movimentados, por exem-
plo), para que por meio da experimentação, os reguladores possam acompa-
nhar e entender o impacto de uma inovação, realizando então as adequações 
pertinentes para regular o setor. 

No Reino Unido, o governo abre editais ao longo do ano para as startups que 
quiserem operar dentro de um sandbox regulatório. Essas startups precisam 
detalhar o tipo de teste que desejam efetuar. Em geral, o governo requer tes-
tes de baixa escala que possam ser efetuados em um período entre dois e seis 
meses16, prorrogáveis. As empresas escolhidas a cada edital ganham o direito 
de operar seguindo um conjunto diferente de regras.

O governo oferece um “kit de ferramentas” para as startups que participam 
desse processo. Entre essas ferramentas estão autorizações especiais isentan-
do a startup de seguir as regras vigentes no seu setor de atuação e guias para 
ajudar a startup durante o processo.

O governo do Reino Unido divulgou um relatório de resultados ao final do 
primeiro ano de operação dos sandboxes regulatórios no qual confirma que a 
adoção de sandboxes reduziu o tempo e o custo que ideias inovadoras levam 

16-https://www.fca.org.uk/publication/research-and-data/regulatory-sandbox-lessons-learned-report.pdf
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para chegar ao mercado. 
Dentre as startups que participaram do projeto no primeiro ano (50 empre-
sas foram selecionadas), 75% completaram os seus testes com sucesso e a 
maioria conseguiu uma autorização definitiva do governo para seguir com 
seu projeto após os testes. As empresas participantes também conseguiram 
mais acesso a investimentos após testarem seu modelo de negócios dentro 
de um ambiente monitorado, já que investidores buscam empresas com bai-
xo risco legal. 

O governo local também destacou que o programa beneficiou os consumido-
res, já que ao testarem seu modelo de negócio as empresas puderam detectar 
melhorias a serem efetuadas e proteções a serem desenvolvidas antes de 
chegarem ao mercado em larga escala. 

Em Cingapura, o governo criou sandboxes regulatórios para as fintechs e 
permite que empresas apliquem para participar do programa a qualquer 
momento. Para participar, as startups precisam comprovar a necessidade 
de testar seu produto por tratar-se de uma tecnologia inovadora ou do uso 
inovador de uma tecnologia ainda não existente no mercado local17 . As star-
tups também devem comprovar a capacidade de implementar a tecnologia 
testada em larga escala após a sua participação no programa.

17-http://www.mas.gov.sg/~/media/Smart%20Financial%20Centre/Sandbox/FinTech%20Regulatory%20Sandbox%20Guidelines.pdf
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Cases de melhores 
práticas e propostas 
para o Brasil
Modernização é a palavra-chave quando 
falamos da construção de um ambiente 
regulatório adequado no Brasil. O país 
tem um arcabouço regulatório complexo 
e, muitas vezes, arcaico, o que alimenta 
um grande número de processos buro-
cráticos e cria barreiras ao empreendedo-
rismo. Em um mundo no qual o desen-
volvimento econômico é cada vez mais 
pautado pelas inovações tecnológicas, a 
criação de um ambiente regulatório mo-
derno é essencial.
Neste campo, as principais necessida-
des do Brasil hoje são a simplificação e 
a flexibilização das leis com redução de 
burocracia, a facilitação do processo de 
abertura e fechamento de empresas, a 
otimização do sistema tributário com in-
centivos para empresas de alto potencial 
que estão começando, mais segurança ju-
rídica na regulação das infraestruturas de 
rede e reformas nas regulações setoriais, 
tornando-as mais flexíveis para permitir 
inovações tecnológicas.

A seguir, o Dínamo lista algumas boas 
práticas e sugestões de medidas essenciais 
que precisam ser tomadas para que o Bra-
sil possa desenvolver um ambiente regu-
latório mais adequado para startups. Cabe 
ressaltar que concentramos nesse capítu-
los propostas relacionadas diretamente às 
startups. Questões relacionadas a Capital 
e investimentos, Cultura, Talento, bem 
como outros elementos do ecossistema 
serão discutidas e apresentadas em pró-
ximos capítulos específicos.



Capítulo 1 - AMBIENTE REGULATÓRIO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 
EM POLÍTICAS PÚBLICAS
DE APOIO A STARTUPS Página 34

O marco legal italiano das 
startups e a proposta de um 
marco de startups brasileiro

A Itália registrou um feito impressionante entre 2013 e 2016: o nú-
mero de novas startups de tecnologia cresceu 13 vezes, de 479 para 
6,4 mil, segundo o Ministério de Desenvolvimento Econômico ita-
liano. 

Tamanha conquista é resultado de uma lei aprovada em 2012, 
batizada de Decreto das Startups Italianas (Italian Startup Act18), 
que criou um marco regulatório para atender às necessidades das 
novas empresas de tecnologia no país. Com essa medida, a Itália é 
hoje um dos exemplos mais expressivos do impacto que leis ade-
quadas podem ter para impulsionar um ecossistema de startups. 

O Italian Startup Act começou por definir legalmente o que é uma 
startup e, a partir disso, criou uma série de regras específicas para 
facilitar a vida dos empreendedores locais. Entre os benefícios es-
tão a possibilidade de abrir uma empresa em poucas horas pela 
internet, a criação de um novo tipo de contrato de trabalho tem-
porário flexível com duração de 36 meses, novo visto de trabalho 
rápido e facilitado para estrangeiros, a criação de fundos estatais 
de co-investimento em startups, a isenção do cumprimento das 
regras da lei de falência do país para startups, dentre outras me-
didas.

O impacto dessas leis ficou claro com o crescimento do número 
de startups no país nos últimos anos. Além de colocar a Itália no 
mapa da inovação, o marco legal italiano das startups trouxe fôle-
go para a economia do país após uma crise econômica aguda que 
atingiu a Europa. 

Case

18-Disponível em <http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Executive-Summary-of-Italy-s-Startup-Act-new-format-23_02_2017.pdf>
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Criação de um framework legal específico

• Definição legal do que é uma startup inovadora
• Modernização das leis de incorporação societária
• Redução da burocracia
• Incentivos fiscais

Regime trabalhista especial da economia
criativa inovadora

• Criação de um novo modelo de contrato de trabalho flexível e  
   simplificado que pode ser usado por 36 meses (renováveis por 
   mais 12 meses).
• Isenções de encargos, salários dinâmicos, stock options
• Visto de trabalho rápido, gratuito e online para empreendedores  
   e profissionais  estrangeiros

Incentivos e subsídios ao investimento 

• Descontos no imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas 
   que invistam em startups
• Incentivos adicionais para startups com benefícios sócio-
   ambientais
• Regulamentação do equity crowdfunding
• Empréstimos e acesso a serviços subsidiados (fundo garantidor)
• Criação de fundos estatais de co-investimento

O Italian Startup Act atuou em três frentes, conforme
detalhado abaixo:
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Para desburocratizar processos, o governo permitiu que serviços 
como a abertura de empresas e solicitação de vistos pudessem ser 
feitos gratuitamente e online. 

As startups também passaram a ter a isenção de taxas de registro 
em câmaras de comércio e alguns procedimentos deixaram de 
envolver cartórios.

O governo também facilitou o processo para as startups que fa-
lham. Neste caso, as empresas passam a ser consideradas inativas 
e são isentas de penalidades. Em caso de perdas, a startup tem um 
período de carência de um ano para cobrir perdas de até um terço 
do capital social (renovável por mais dois anos fiscais). 

Ao criar um ambiente regulatório adequado para as startups flo-
rescerem, a Itália induziu comportamentos positivos no mercado 
e, a partir deles, deu origem a um sistema que gera desenvolvi-
mento, distribuição de riquezas e inovação. 

O Dínamo acredita que, assim como o Marco Civil da Internet 
e o Marco Legal da Ciência e Tecnologia, que foram iniciativas 
induzidas pela sociedade civil para a modernização do ambiente 
regulatório nessas áreas, podemos construir um Marco Civil das 
Startups, propondo uma série de medidas para reconhecer e sim-
plificar diversas amarras do ambiente regulatório brasileiro que 
dificulta o desenvolvimento e crescimento de novos empreendi-
mentos inovadores em tecnologia. 

Por sua abrangência e necessidade de modificações em diversas 
Leis e  regulações, entendemos que o formato de um Marco é o 
mais adequado e seu conteúdo deverá ser objeto de discussão dos 
diversos atores do ecossistema e da sociedade civil, para que ele 
ganhe legitimidade e força para implementação. Buscamos listar 
nesse capítulo e ao longo do Playbook uma série de propostas que 
poderão compor este Marco Legal das Startups, como contribuição 
inicial do Dínamo para esta discussão.
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A nova legislação para
empreendedores e pequenas
empresas na Argentina

Case

O governo Argentino, na gestão Macri iniciada em 2016, colocou 
entre suas prioridades a melhoria do ambiente de negócios da-
quele país, com prioridade para pequenos e médios empreendi-
mentos, especialmente os de base tecnológica.

Para isso, duas leis foram propostas pelo governo e aprovadas pelo 
legislativo. A Lei das PyME (pequenas e médias empresas), aprova-
da em julho de 2016 pelo Senado Nacional, inclui
medidas que ajudam e apoiam as pequenas e médias empresas 
em todos os setores. Sua implantação promoveu diversas mudan-
ças e simplificações na legislação que versa sobre a
natureza jurídica das empresas, sua abertura e fechamento, bem 
como enquadramento fiscal, facilidades no acesso a capital e in-
centivos ao investimento. Dentre as principais, podemos citar:

Novo modelo fiscal, que simplificou o processo adminis-
trativo para aferição e pagamento de impostos, que tive-
ram os prazos de pagamento ampliados. Agora, é possível 
emitir a nota fiscal somente após o pagamento por parte 
dos clientes, aliviando o fluxo de caixa das empresas.

Incentivo ao investimento, com a redução da base a pa-
gar do imposto de renda em até 10% dos investimentos 
realizados pela empresa. Prevê ainda crédito fiscal no im-
posto IVA a pagar a partir dos investimentos.19

Apoio à recuperação, com ajuda financeira a empresas 
em crise, incluindo a simplificação dos procedimentos ad-
ministrativos de recuperação.

19-Em comparação, a legislação brasileira possui incentivos parecidos via Lei do Bem, que, contudo, contempla apenas grandes empresas, pois se restringe a empresa
optantes pelo regime de apuração do Lucro Real. A Argentina fez o caminho inverso, beneficiando as pequenas e médias, algo que vem sendo reivindicado no Brasil por 
diversas entidades que apóiam o empreendedores de pequeno porte.
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Mais opções de financiamento, com o aumento das ga-
rantias, por meio do Fundo de Garantia às PyME e bônus 
em taxas para empresas oriundas de regiões desfavoráveis.
Também promoveu mudanças na segurança jurídica do 
financiamento, com a melhoria de instrumentos como 
Notas Promissórias e Obrigações Negociáveis.

Promoção da Competitividade, com a criação do Conse-
lho de Competitividade das PyME, responsável por rever a 
atualizar anualmente a definição de PyME.

Na sequência, uma nova Lei foi aprovada, a chamada Lei de Em-
preendedores, que teve entre seus principais impactos a criação de 
novos formatos de sociedade. Anteriormente, a Argentina
tinha dois tipos de empresas: a Sociedade Anônima (SA), focada 
em grandes empresas, e a Sociedade de Responsabilidade Limita-
da (SRL), focada em pequenos empreendedores. Com o
objetivo de apresentar formatos alternativos mais flexíveis, foram 
criadas a Sociedade Anônima Unipessoal (SAU), para empreende-
dores individuais - algo parecido com a figura do MEI -
Microempreendedor Individual brasileiro; e as Sociedades por 
Ações Simplificadas (SAS). Nesses novos tipos de sociedade, a aber-
tura da empresa é feita em 24 horas e, no mesmo ato, os em-
preendedores obtêm uma conta bancária e um CUIT (Código de 
Identificação Tributária Único, equivalente ao CNPJ no Brasil), 
dois requisitos básicos e fundamentais para desenvolver qualquer 
atividade empresarial no país.

De certa forma, na comparação com o Brasil, podemos dizer que 
a Argentina implementou os benefícios do MEI, que hoje pode ser 
aberto rapidamente no Brasil, por meio eletrônico, estendendo-os 
não só ao empreendedor individual, mas também às sociedades.

As SAS herdaram das SAs a composição do capital por ações, com 
as facilidades de transmissão que elas implicam, e a capacidade de 
criar diferentes tipos de ações e de diferentes valores. Além disso, a 
modalidade dá a possibilidade de se ter um ou vários sócios,
procurando contornar as exigências de difícil cumprimento que 
as SAU têm atualmente, limitando sua responsabilidade à inte-
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gração das ações a que cada sócio subscreveu ou adquiriu.
Por outro lado, a SAS facilitou consideravelmente o regime de ad-
ministração em comparação com a SRL e a SA, na medida em que 
garante aos sócios determinarem a estrutura organizacional da 
empresa e outras normas que regem o funcionamento dos órgãos 
internos, ao contrário da obrigatoriedade de ter uma gerência ou 
diretoria (no SRL ou SA, respectivamente). Do mesmo modo, não 
é necessário modificar o órgão de administração a cada três exer-
cícios e ficou dispensada a publicação dos dados contábeis anual-
mente.

Como resultado, o número de abertura de empresas cresceu con-
sideravelmente. Apenas na capital Buenos Aires, cem novas delas 
estão sendo abertos por semana, quase o dobro da média antes da 
nova legislação20.

Proposta

Criação da Sociedade Anônima Simplificada

Sociedades limitadas são relativamente mais baratas e simples de 
serem iniciadas e quando enquadradas nas faixas de faturamento 
de micro-e-pequena empresa podem optar pelo regime de tribu-
tação do Simples. Porém esta modalidade traz alguns problemas 
para startups, especialmente na relação com investidores. 

A justiça trabalhista brasileira tem ignorado a limitação de res-
ponsabilidade dos sócios conforme o capital social da empresa, e 
com isso acionando a desconsideração da personalidade jurídi-
ca das empresas, o que possibilita até mesmo o bloqueio de bens 
dos sócios para o pagamento de eventuais passivos trabalhistas 
da empresa. Isso é preocupante para investidores, que passam a 
correr um risco maior até do que a própria perda total do inves-
timento realizado.

Além da questão da desconsideração de personalidade jurídica, a 
Limitada é mais trabalhosa para a realização de movimentações 
societárias, algo comum e esperado em startups. Elas exigem alte-

20-https://exame.abril.com.br/revista-exame/a-argentina-tirando-o-atraso/
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rações contratuais e registros na junta comercial a cada operação. 
As regras de governança da limitada também são menos claras 
em relação aos papéis, responsabilidades e direitos de cada sócio.

Por outro lado, a sociedade anônima - ou S.A. - resolve esses pro-
blemas. Ela permite a movimentação societária de forma mais 
simples e possui mecanismos de gestão mais bem elaborados, 
com separação de papéis, direitos e deveres de acionistas, diretores 
e conselheiros, algo que funciona melhor nos casos de empresas 
investidas para estabelecer e gerenciar as regras de governança. 
Contudo, a S.A. traz custos elevados, especialmente os relaciona-
das à publicações periódicas de seus dados financeiros em jornais 
de ampla circulação, que são obrigatórias por lei. Outro problema 
é que a S.A.s, independente do faturamento, não podem ser op-
tantes do regime Simples de tributação, o que aumenta a carga 
tributária, tanto pelos valores pagos quanto pelo custo de gestão.

O Dínamo propõe a criação da S.A.S., a Sociedade Anônima Sim-
plificada. Esse tipo de sociedade funcionaria de forma parecida 
com a S.A. tradicional, porém suas publicações podem ser feitas 
em website na internet, a custos muito menores. Além disso, a 
S.A.S. poderá optar pelo regime de tributação do Simples, desde 
que esteja dentro das faixas de faturamento de micro-e-pequena 
empresa, conforme determina a lei.

Proposta

Inclusão de Sociedades Anônimas no regime 
tributário Supersimples

A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa instituiu, em 2007, o Su-
persimples, uma medida que unificou oito impostos (seis federais, 
um estadual e um municipal) para beneficiar micro e pequenas 
empresas. Todos os impostos federais, estaduais e municipais pas-
saram a ser pagos por meio de um único boleto. A medida re-
duziu a carga tributária em até 40% e estimulou a abertura e a 
formalização de pequenos negócios. Em 2016, um novo projeto de 
lei ampliou o teto de faturamento do Supersimples de R$ 360 mil 
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21-Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/10/temer-sanciona-lei-que-eleva-teto-para-aderir-ao-supersimples.html>

22-Disponível em <http://www.brasildamudanca.com.br/microeconomia/supersimples> 

para R$ 900 mil21, no caso de microempresas; e de R$ 3,6 milhões 
por ano para R$ 4,8 milhões para empresas de pequeno porte. No 
caso de Microempreendedor Individual (MEI), o projeto elevou o 
teto de faturamento anual de R$ 60 mil para R$ 81 mil a partir de 
2018. Estima-se que o Supersimples foi responsável por uma arre-
cadação de R$ 228 bilhões, entre 2007 e 201322.

Entretanto, o Supersimples só pode ser utilizado por sociedades 
limitadas, que possuem uma estrutura de governança pouco ade-
quada para as necessidades de startups. Estas empresas costumam 
receber investimentos, que acarretam em diversas movimenta-
ções societárias e em regras de governança mais sofisticadas, que 
são melhor reguladas nas sociedades anônimas (S.A.s).

As sociedades Ltdas. também trazem riscos adicionais aos investi-
dores em função de interpretações da Justiça Trabalhista, que tem 
desconsiderado sua personalidade jurídica em decisões, podendo 
vir a bloquear bens de sócios investidores para o cumprimento 
de dívidas trabalhistas. Muitos fundos de investimento, inclusive 
por força de regulamentação legal, só investem em S.A.s. Com isso 
startups constituídas como S.A., mesmo pequenas e com baixo fa-
turamento, acabam tendo que lidar com maior carga tributária e 
alta complexidade gerencial em relação aos tributos.
O Dínamo defende que as sociedades anônimas devem poder op-
tar pelo regime tributário do Supersimples, desde que se enqua-
drem nas faixas de faturamento estabelecidas na legislação.

Proposta

Definição legal de startup

Startups têm características bastante diferentes de empresas tra-
dicionais, seja em relação à capacidade de crescimento e geração 
de empregos; à natureza qualificada dos postos de trabalho gera-
dos, que tem alto impacto na circulação da economia e na geração 
de empregos indiretos; ou ao alto conteúdo tecnológico e inovador 
de seus produtos e serviços, que aumenta a eficiência e a compe-
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titividade do país, além de contribuírem de forma positiva para a 
balança comercial.

Por essas razões, a criação e desenvolvimento de startups tem 
sido estimulada em todo mundo. Entretanto, no Brasil, não existe 
qualquer diferenciação no tratamento de startups e demais em-
presas nos diversos mecanismos do marco regulatório.

Considerando a importância estratégica das startups, o Dínamo 
acredita que o Brasil deveria criar incentivos e estímulos específi-
cos para estas empresas e para isso, é importante ter uma defini-
ção clara e objetiva do que caracteriza esse tipo de empresa.
Algumas características de startups, como a não distribuição de 
lucros nos primeiros anos, limites de faturamento, taxas de cres-
cimento e associação com agentes e programas de apoio a em-
presas inovadoras de tecnologia, como incubadoras, aceleradoras, 
fundos de investimento e programas de fomento são algumas ca-
racterísticas objetivas que podem ser utilizadas para permitir tal 
definição.

Proposta

Regime fiscal diferenciado para startups: 
Simples Startups

Mesmo com o Supersimples, que torna menos pesada e burocráti-
ca a carga tributária brasileira para pequenas e médias empresas, 
o país continua tendo um dos mais complexos e pesados sistemas 
tributários do planeta para empresas iniciantes.
As raízes do problema estão de um lado, na complexidade da dis-
tribuição de tributos do pacto federativo, que estabelece diferen-
tes taxas entre Estados, Municípios e União, gerando um ambiente 
tributário múltiplo, complexo e de difícil mudança, em função 
dos diversos agentes envolvidos.  Entendemos que país precisa de 
uma ampla reforma tributária, com unificação de diversos tribu-
tos e simplificação das alíquotas.
Independente de uma reforma mais ampla e profunda, startups 
de forma geral têm experimentado regimes tributários específicos 
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Proposta

Flexibilização de contratos de trabalho 
para startups

Durante a fase de startup, as empresas precisam atrair talentos 
qualificados, mesmo enfrentando incertas e baixos faturamentos 
associados a essa fase.

O Dínamo defende que startups possam realizar contratos de tra-
balho temporários de longa duração, tendo assim maior flexibili-
dade quanto ao pagamento de multas em caso de desligamentos, 
por exemplo. Também defendemos maior flexibilidade em con-
tratos de terceirização, pelos quais as startups possam contratar 
profissionais como prestadores independentes de serviços sem in-
segurança jurídica da possível caracterização dessas contratações 
como contratos de trabalho regulados pela CLT.

em diversos países. Trata-se de um incentivo nos primeiros anos 
que tanto diminui a mortalidade, como estimula um crescimento 
mais rápido desses negócios, o que pode gerar um potencial retor-
na ainda maior a médio e longo prazos.

Proposta

Abrir uma startup deveria ser tão simples como abrir um MEI - o 
Micro Empreendedor Individual, com todo processo realizado de 
forma online, integrada entre as diferentes instâncias e órgãos 
administrativos, e com baixo custo.

Defendemos também que seja possível o uso de certificados de 
assinatura digital para abertura 100% eletrônica junto a juntas 
comerciais de todo os estados da federal, por meio de sistema uni-
ficado, eliminando a necessidade de trânsito de papel e uso de 
cartórios.

Abertura e fechamento simplificado de startup



Apoio institucional

Parceiros



Realização

http://www.dinamo.org.br/
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