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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
Um dos principais elementos necessários para uma startup crescer e 
se desenvolver é o acesso a capital. Esse elemento tão vital é hoje um 
dos grandes entraves para muitas empresas iniciantes no Brasil, espe-
cialmente as de inovação tecnológica.

O alto risco envolvido no modelo de negócios da maioria das startups 
e seu tamanho pequeno, sem ativos ou garantias, dificulta o acesso a 
empréstimos. Startups crescem rápido e, em geral, desenvolvem tec-
nologias que requerem alto investimento de capital antes de chega-
rem ao mercado e gerarem receita. Muitas dependem da conquista de 
uma ampla base de usuários muito antes de começarem a gerar caixa.

Para escalar na velocidade que o mercado requer, essas empresas pre-
cisam de fôlego financeiro. Sem apoio para gestão e capital para finan-
ciar a fase inicial, uma startup corre o risco de morrer antes mesmo 
de chegar ao mercado.

Neste capítulo, vamos entender como é possível fomentar um ecos-
sistema de investidores para startups, conhecer a realidade brasileira 
e as melhores práticas em políticas públicas que são referências em 
diversos países.
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Investimento
Investimento é um elemento fundamen-
tal para o crescimento e desenvolvimento 
de startups. Por necessitarem de ganho 
rápido de escala, em curto espaço de tem-
po, empresas que ainda não estão gerando 
receita precisam desenvolver tecnologias 
que, na maior parte das vezes, requerem 
alto investimento. Tem mais: muitas de-

pendem da conquista de uma ampla base 
de usuários antes mesmo de consolidar 
um modelo de negócios. A falta de capital 
torna-se, assim, um dos grandes entraves 
para empresas iniciantes no Brasil e leva 
40% das nascentes de tecnologia a fecha-
rem as portas no primeiro ano de vida1.

Um complicador é o fato de pequenas e médias empresas não possuírem o mesmo 
acesso a crédito que as grandes companhias – que ainda têm a seu favor a possibilidade 
de recorrer a outros dispositivos, como abertura de capital na bolsa de valores. Além 
disso, o alto risco envolvido no modelo de negócios da maioria das startups e o fato de 
serem pequenos negócios sem ativos ou garantias dificulta o acesso a empréstimos. 
Mesmo quando algum crédito se torna acessível, os altos juros e encargos cobrados 
pelos bancos são pesados demais para empresas que ainda estão dando os primeiros 
passos.

Sem apoio para a gestão nem capital para financiar a fase inicial do negócio, uma star-
tup corre o risco de morrer antes mesmo de chegar ao mercado. De acordo com estudo 
do Sebrae e da Fundação Dom Cabral2, 25% das startups morrem no primeiro ano de 
vida. Outros 50% morrem nos primeiros quatro anos de operação.

O mercado de capital de risco surge para suprir essa lacuna, ao oferecer uma modalida-
de de investimento que corre os riscos do negócio junto com os empreendedores. Nessa 
modalidade, investidores privados realizam aportes de capital em troca de participação 
acionária nos negócios. Se as startups falham, os investidores perdem o capital. Con-
tudo, em caso de sucesso, é grande a possibilidade de se obter ganhos expressivos no 
médio ou longo prazos3. Esse mercado é formado por diferentes tipos de investidores, 
com distintos perfis de acordo com a necessidade de aporte, perfil e momento da em-
presa investida.

1- http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/scs/decos/Informativo_2018/035_Informativo_da_Secretaria_de_Com%C3%A9rcio_e_Servi%C3%A7o_2018.pdf

3- GORGULHO, L. F. Capital de Risco : Uma Alternativa de Financiamento às Pequenas e Médias Empresas de Base Tecnológica – O Caso do Contec. Economist, p. 1–41, 1996.
2- Disponível em: http://ois.sebrae.com.br/publicacoes/causas-da-mortalidade-de-startups-brasileiras

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/scs/decos/Informativo_2018/035_Informativo_da_Secretaria_de_Com%C3%A9rcio_e_Servi%C3%A7o_2018.pdf
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11176
http://ois.sebrae.com.br/publicacoes/causas-da-mortalidade-de-startups-brasileiras/
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Em um mundo ideal, um ecossistema de startups é capaz de oferecer diversas modali-
dades de investimento para empresas em diferentes estágios de desenvolvimento. 
Os investidores-anjo, fundos de investimento semente (seed capital) e fundos de ventu-
re capital são opções para startups durante os estágios iniciais de desenvolvimento do 
produto e do modelo de negócio.

Já os fundos de Private Equity costumam realizar investimentos em companhias já
estabelecidas no mercado que almejam expandir o negócio ou abrir capital em bolsas de 
valores. Conhecer todas as modalidades é fundamental para entender o papel que cada 
tipo de investidor desempenha.

Fomentando um
ecossistema de
investidores
para startups

Investidor-anjo

O investidor-anjo é uma pessoa física ou jurídica que realiza investimentos 
em empresas em seus estágios iniciais, em troca de participação minoritária 
no negócio. No Brasil, segundo a Anjos do Brasil4 , existem 7.070 investidores- 
anjos, que realizaram em 2016 investimentos médios de R$ 120.300 mil reais 
por empresa.
O alvo dos investidores-anjo são micro empresas e startups que necessitam 
de capital para começar a desenvolver um produto ou serviço inovador. Por 
se tratarem muitas vezes de pessoas físicas bem sucedidas em suas áreas 
profissionais, com conhecimento avançado sobre gestão, o mercado de atu-

4- http://www.anjosdobrasil.net/blog/investimento-anjo-para-startups-cresce-mesmo-com-a-crise-mas-esta-sob-risco

http://www.anjosdobrasil.net/blog/investimento-anjo-para-startups-cresce-mesmo-com-a-crise-mas-esta-sob-risco
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ação e acesso a uma boa rede de relacionamentos, os investidores-anjo nor-
malmente oferecem mais que dinheiro às startups investidas. É o chamado 
smart money, que traz consigo conhecimento, experiência e relacionamento.

Assim, o investimento-anjo é capaz de fazer um negócio crescer, mas tam-
bém pode aumentar o potencial inovador do negócio e as chances de a star-
tup oferecer uma saída para os investidores no futuro. Como resultado, todos 
os atores envolvidos se beneficiam, gerando impacto positivo na economia.

De acordo com o livro Financing High-Growth Firms: The Role of Angel 
Investors5 ( Financiando empresas de alto crescimento: o papel dos inves-
tidores-anjo , em tradução livre), da Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), empresas em estágio inicial devem ser o 
principal foco de governos no âmbito das políticas públicas.

Equity Crowdfunding

Similar ao investimento-anjo, o equity crowdfunding é uma modalidade que 
permite o investimento coletivo em startups pela internet. Pequenos inves-
tidores (pessoas físicas) podem se reunir em grupos por meio de plataformas 
online especializadas nesse tipo de investimento e comprar cotas de uma 
empresa nascente de tecnologia. Essa startup que recebe o investimento 
mantém a rodada aberta até atingir o valor de capital necessário. Os valores 
aportados por cada investidor são geralmente baixos, em torno de R$ 5 mil, 
mas em grupo podem ser compostos aportes totais que variam entre R$ 200 
a R$ 1 milhão - ou até mais.

O equity crowdfunding foi regulamentado em julho de 2017 pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) por meio da Instrução CVM 588. Tal instrução per-
mite que empresas com receita anual de até R$ 10 milhões realizem ofertas 
públicas a investidores por meio de financiamento coletivo na internet com 
dispensa automática de registro da oferta e do emissor na CVM.
Além de beneficiar startups, a regulamentação do equity crowdfunding tam-
bém beneficia pequenos investidores, que passam a ter acesso a empresas 
nascentes de tecnologia.

5 Disponível em: <http://www.oecd.org/sti/financinghigh-growthfirmstheroleofangelinvestors.htm>

http://www.oecd.org/sti/financinghigh-growthfirmstheroleofangelinvestors.htm
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Capital semente por meio de aceleradoras

As chamadas aceleradoras de startups ajudam empreendedores a construir 
modelos de negócios, desenvolver produtos, acessar clientes e obter recursos 
financeiros e mão de obra qualificada. Durante programas que variam de 
três a seis meses de duração, as startups recebem mentoria, assessoria jurí-
dica e acesso a uma rede de networking com profissionais qualificados.
Além de oferecer um programa de aceleração, com diversos recursos e espa-
ço físico para as startups trabalharem, muitas aceleradoras também fazem 
pequenos aportes nas empresas em troca de uma participação acionária. 
Esse investimento varia, em média, entre R$ 45 mil e R$ 255 mil6.

O Brasil possui um mercado estabelecido de aceleradoras de startups. São 
mais de 40 delas, a maioria na cidade de São Paulo. Até o início de 2016, 
foram aceleradas aproximadamente 1,1 mil startups e investidos R$ 51 mi-
lhões nessas empresas7, com resultados expressivos. Startups que atingiram 
avaliação na casa das centenas de milhões e volume expressivo de receitas e 
contratação de mão de obra passaram por programas de aceleração, como 
Easy Taxi, Love Mondays e Max Milhas.

Venture Capital

O investimento de venture capital é realizado nas fases iniciais de tração e 
expansão em pequenas e médias empresas. Ele é realizado geralmente por 
fundos de investimento, que oferecem apoio profissional às empresas inves-
tidas, com ênfase na gestão e criação de uma estrutura adequada de gover-
nança corporativa.

Os fundos de investimento se organizam em torno de diferentes teses de in-
vestimento, que determinam o perfil das empresas que pretendem financiar. 
Em geral, essas teses delimitam o volume de investimento, a faixa de fatura-
mento e o setor de atuação das empresas investidas. Os chamados fundos de 
capital semente, ou seed capital , costumam aplicar capital em empresas nas 
fases iniciais de crescimento, enquanto os demais fundos de venture capital 
geralmente apoiam ciclos de expansão subsequentes.

6 ABREU, Paulo RM; CAMPOS, N. M. C. O panorama das aceleradoras de startups no Brasil. USA: Create Space Independent Publishing Plataform, 2016.
7 ABREU, Paulo RM; CAMPOS, N. M. C. O panorama das aceleradoras de startups no Brasil. USA: Create Space Independent Publishing Plataform, 2016.

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/18853
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/18853
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Os investidores normalmente aplicam capital e recebem quotas dos fundos 
no seu início, sem possibilidade de resgate intermediário. Os quotistas só re-
cebem o retorno do capital investido na ocasião do desinvestimento / venda 
das participações do fundo nas empresas do seu portfólio, por volta de cinco 
a dez anos após seu início.

Emissão de Crypton Tokens

Embora seja um tema muito novo, pendente de regulamentação adequada 
e ainda pouco utilizado, muitos especialistas têm afirmado que o futuro da 
captação de investimentos estará na emissão de tokens virtuais utilizando 
tecnologia Blockchain, a mesma utilizadas pelas criptomoedas. Assim, seria 
possível a emissão de tokens lastreados em títulos de uma empresa, como 
ações e similares.

Esses tokens virtuais poderiam ser emitidos por empresas e vendidos a inves-
tidores, com a promessa de conversão em ações ou pagamento de dividendos 
aos detentores do token. Uma vez emitidos, eles podem ser comercializados 
e transferidos online, em bolsas de cripto tokens. Este é o conceito dos cha-
mados ICOs (Initial Coin Offers), que chegaram a movimentar mais capital 
que o próprio venture capital em 2017. Alguns países vêm regulamentando a 
maneira de lastrear tokens a ativos reais, em consonância com a regulação 
de oferta pública de investimentos, em movimento que vem sendo chamado 
de STO (Security Token Offer).

O investimento
no Brasil
Os primeiros registros de investimentos de capital de risco no Brasil datam da década 
de 1970, quando o governo lançou iniciativas de incentivo ao setor por meio do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estu-
dos e Projetos (Finep). As iniciativas mais importantes foram as do BNDESPar, da Bra-
silpar e da Companhia de Participações (CRP), que se tornaram referência no mercado8. 
8 PAVANI, CLÁUDIA. O Capital de Risco no Brasil: Conceito Evolução Perspectivas. 1 ed. Rio de Janeiro: Ed E-papers; 2003. 98 p.

http://www.e-papers.com.br/produtos.asp?codigo_produto=335
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Esse tipo de atividade só se intensificou a partir de 1994, com o Plano Real, quando foi 
lançada a primeira regulamentação do setor ( Instrução 209 da CVM, publicada em 25 
de março de 1994). Essa instrução é um dos grandes exemplos de como avanços na le-
gislação regulatória podem beneficiar amplamente empresas iniciantes e, consequen-
temente, estimular a economia. A instrução 209 da CVM dispôs sobre a constituição, 
o funcionamento e administração dos Fundos Mútuos de Investimento em Empresas 
Emergentes, oferecendo condições para a criação de alguns fundos de investimento 
atuantes no mercado até os dias de hoje.

Também foram criadas bases legais para o desenvolvimento da indústria de capital de
risco no Brasil, abrindo a possibilidade de investimento em empresas não listadas em
bolsa por investidores institucionais, como fundos de pensão e seguradoras.
Com a nova regulamentação, a indústria de capital de risco no Brasil teve um cresci-
mento sem precedentes em sua história. Existiam oito gestores de fundos no país em 
1994. Esse número pulou para 132 em 2008, de acordo com dados do Censo Brasileiro de 
Private Equity e Venture Capital, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV/SP). 
Tamanho crescimento levou à criação, em julho de 2000, da Associação Brasileira de 
Capital de Risco (ABCR), que definiu como missão representar as principais fontes de 
recursos para o capital de risco no Brasil.

Fonte: Bassani 2015, O Capital de Risco no Brasil: estamos só começando.9

9 BASSANI, RAFAEL. Capital de Risco no Brasil: estamos só começando. Endeavor Brasil Empreendedorismo, São Paulo, fev. 2015. Disponível em
<https://endeavor.org.br/capital-de-risco-brasil-estamos-comecando>.

contextualização da Evolução
do Capital de Risco no Brasil

https://endeavor.org.br/dinheiro/capital-de-risco-brasil-estamos-comecando/
https://endeavor.org.br/dinheiro/capital-de-risco-brasil-estamos-comecando/
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O período entre 2006 e 2017 marcou uma nova etapa de amadurecimento da indústria.
Em 2017, um estudo da KPMG com a ABVcap identificou um total de 155 gestores de
fundos nacionais e estrangeiros no Brasil10. Nesse mesmo ano, 175 empresas receberam
investimento com um valor médio de R$ 85 milhões. O capital total comprometido (ou
seja, o total de valores já aportados e a aportar nos veículos de investimento em opera-
ção naquele ano) pelos investidores em 2017 foi de R$ 154,3 bilhões — a maior parte desse 
valor (95%) foi investido por fundos de private equity.

A indústria de capital de risco no Brasil deve alcançar a maturidade nos próximos anos,
mas, apesar do prognóstico de crescimento, o volume de investimentos ainda está em 
um patamar bem abaixo dos países desenvolvidos11. Enquanto o índice de investimen-
tos em relação ao PIB é de 0,26% no Brasil, nos EUA o número total é 1,65%, enquanto no
Reino Unido é de 1,28%.” O Brasil também perde no ranking de atratividade de investi-
mentos para todos os países do Brics12 — o Brasil é o 54º colocado no ranking, atrás da 
Rússia (39º), Índia (28º), China (18º) e África do Sul (36º).
Esse cenário é resultado de uma combinação de burocracia, alta tributação e riscos 
elevados. Os investidores brasileiros lidam com esses fatores enquanto se questionam 
se terão liquidez e uma opção de saída do negócio no futuro.

10 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2018/06/br-kpmg-consolidacao-de-dados-pevc-2018.pdf

A chegada dos investidores-anjos

O termo investimento-anjo surgiu originalmente nos EUA como forma de 
denominar os ricos indivíduos que financiavam espetáculos teatrais na Bro-
adway13. Em 1983, a expressão ganhou outra conotação quando William Wet-
zel publicou um estudo sobre como empreendedores arrecadavam capital 
nos EUA e chamou investidores de pequenas empresas de “anjos”.

Já no Brasil, o investimento-anjo teve início na década de 90. Na época, esse 
tipo de investimento era feito principalmente por meio da rede de relacio-
namentos de um empreendedor. Assim, os fundadores de empresas inova-
doras recorriam informalmente a empresários e profissionais de sucesso em 
sua rede de contatos em busca de aporte financeiro e assistência intelectual 
para a gestão de um negócio.

O investimento em startups tornou-se mais atrativo no Brasil após a crise fi-
nanceira internacional de 2008. A falência do banco americano Lehman Bro-

13 CUMMING, D.; ZHANG, M. Angel Investors around the World. p. 1–68, 2016 apud ARAÚJO, Adriana Pereira Damasceno de. Análise da regulação do investimento anjo no Brasil. 2017.

11 Disponível em < https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2018/06/br-kpmg-consolidacao-de-dados-pevc-2018.pdf >

12 Disponível em: < https://blog.iese.edu/vcpeindex/ranking/ >

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2018/06/br-kpmg-consolidacao-de-dados-pevc-2018.pdf
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/17692/1/2017_AdrianaPereiraDamascenodeAraujo.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2018/06/br-kpmg-consolidacao-de-dados-pevc-2018.pdf
https://blog.iese.edu/vcpeindex/ranking/
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14 BASSANI, RAFAEL. Capital de Risco no Brasil: estamos só começando. Endeavor Brasil Empreendedorismo, São Paulo, fev. 2015. Disponível em <https://endeavor.org.br/capital-de-ri-
sco-brasil-estamos-comecando>.

thers, aliada à desaceleração do crescimento econômico na China e à queda 
nos preços de commodities, resultou na queda da rentabilidade de títulos fi-
nanceiros e ações de grandes corporações, como as companhias petrolíferas. 
Investidores começaram a destinar parte considerável do seu capital para 
investimentos de risco, especialmente em negócios do setor tecnológico14.

Ações desenvolvidas por entidades como o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep), a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex), a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP), 
a Associação Anjos do Brasil, dentre outras, elevaram o Brasil a um grau de 
maturidade que permitiu o surgimento de novas modalidades de investi-
mento, como o equity crowdfunding.
Hoje, segundo a Anjos do Brasil, existem no país 7.070 investidores-anjos com 
um ticket médio de R$ 120,3 mil cada15. Em 2016, esses investidores fizeram 
aportes no valor total de R$ 851 milhões, o que representou um aumento de 
9% sobre o ano anterior.

Esse crescimento é resultado de diversos fatores, como um maior entendi-
mento do mercado sobre a atividade de investimento-anjo, a redução do 
retorno obtido com investimentos tradicionais, como a Bolsa de Valores, e 
o otimismo do mercado com o investimento-anjo, uma vez que, por terem 
alto grau de inovação, as startups são menos dependentes da situação da 
economia para crescerem. Além disso, o investimento-anjo promete retorno 
no médio e longo prazos, o que leva investidores a terem a expectativa de 
que a crise econômica do país iniciada entre 2015 e 2016 tenha passado no 
momento do desinvestimento.

Dentre alguns casos de sucesso de investimento-anjo no Brasil, podemos ci-
tar a Buscapé, que recebeu US$ 500 mil de um investidor e, dez anos depois, 
foi vendida para o grupo Naspers por US$ 342 milhões; e a Bematech, que re-
cebeu um aporte de US$ 150 mil de um grupo de investidores-anjo em 1991 e, 
quinze anos depois, abriu o seu capital na bolsa de valores. A empresa fatura 
atualmente mais de R$ 350 milhões por ano16.

Vamos analisar em detalhe algumas das boas iniciativas que colaboraram 
para esse cenário de consolidação e amadurecimento.

16 SEBRAE. Entenda as diferenças entre microempresa, pequena empresa e MEI | Sebrae. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-as-diferencas-en-
tre-microempresa-peque na-empresa-e-mei,03f5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD>.

15 http://www.anjosdobrasil.net/blog/investimento-anjo-para-startups-cresce-mesmo-com-a-crise-mas-esta-sob-risco
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http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-as-diferencas-entre-microempresa-pequena-empresa-e-mei,03f5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD
http://www.anjosdobrasil.net/blog/investimento-anjo-para-startups-cresce-mesmo-com-a-crise-mas-esta-sob-risco


Capítulo 2 - INVESTIMENTO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 
EM POLÍTICAS PÚBLICAS
DE APOIO A STARTUPS Página 17

Principais
desafios do país

Falta de proteção patrimonial ao investidor
e regime fiscal Simples para empresa

investida No Brasil, investidores-anjos, aceleradoras e mesmo fundos de in-
vestimento, especialmente quando via regime de sociedade, ficam sujeitos a 
ter que responder por futuras dívidas da empresa, como débitos trabalhistas 
ou tributários. Ou seja, além do risco de perder o capital investido, o que já faz 
parte da natureza do investimento, há o risco adicional de ter o patrimônio 
comprometido.

Apesar das empresas limitadas terem esse nome justamente porque a res-
ponsabilidade dos sócios ficaria limitada à sua participação no capital social, 
na prática a justiça brasileira tem decidido pela chamada “desconsideração 
da personalidade jurídica” em muitos casos, atingindo os bens dos sócios. 
Além disso, pela legislação atual, se o sócio de uma empresa limitada for 
pessoa jurídica ou pessoa física com participação em outras sociedades, a 
empresa perde acesso aos benefícios fiscais do regime Simples Nacional. 

Como alternativa, investidores realizam operações de participação indireta, 
através de mútuos conversíveis e instrumentos de opção de participação fu-
tura, mas que não são instrumentos ideais para esse tipo de operação.

A Lei Complementar 155/2016, que ficou conhecida como “lei do investidor-
-anjo”, tentou resolver essa situação: mudou as regras do regime especial de 
tributação do Simples Nacional, determinando que esses investidores não 
sejam considerados sócios das empresas nas quais investem. Desta forma, 
eles não correriam mais o risco de terem os bens comprometidos caso a em-
presa entre em recuperação judicial ou seja alvo de ações trabalhistas, nem 
impediriam o enquadramento das investidas no Simples Nacional.
O problema é que o instrumento contratual de investimento-anjo criado 
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pela Lei acabou impondo diversas restrições sobre a forma como o inves-
timento deveria acontecer. Ainda por cima, foi taxado pela Receita Federal 
como empréstimo, contrariando as expectativas do mercado e boas práticas 
internacionais e aumentando ainda mais ocusto da operação. Com isso, o 
mecanismo vem tendo muito baixa adoção por parte dos investidores, que 
preferem utilizar contratos de dívida conversíveis, com tributação similar, 
mas sem restrições, ou ainda realizar o investimento em estrutura interna-
cional, com transferência da sede da empresa para países onde a regulação 
está melhor estabelecida.

Regulamentação de Fundos de Investimentos ainda
complexa para fundos menores e aceleradoras

Em setembro de 2016, a CVM editou novas instruções que modernizaram 
as regras para os Fundos de Investimento em Participações (FIPs), trazendo 
mais segurança jurídica. As instruções nº 578 e nº 579 regulam o produto e 
estabelecem padrões contábeis para estes fundos.

Uma das principais mudanças trazidas pelas novas normas para beneficiar 
startups é a possibilidade de investimento pelas Fips em sociedade limita-
das, desde que observado o limite de faturamento anual bruto de até R$ 16 
milhões nos últimos três exercícios. A mudança é positiva, pois diminui os 
custos das transações e evita que empresas percam benefícios fiscais, como 
o regime do Simples Nacional, ao serem forçadas a se transformar em socie-
dades anônimas para receber os investimentos.

Entretanto, a necessidade de estrutura exigida pela CVM, como gestores cer-
tificados, auditorias e outras, faz com que apenas fundos com grandes so-
mas de capital, na casa das dezenas de milhões, sejam viáveis. Ficam de fora 
estruturas de investimento menores, como a das aceleradoras de startups, 
que geralmente realizam investimentos individuais na casa de dezenas de 
milhares de reais. Deste modo, as aceleradoras, de um lado, não conseguem 
captar investimentos de forma adequada e nem oferecer uma boa estrutura 
de governança a seus investidores e, de outro, acabam pagando impostos
sobre ganho de capital de maneira individualizada, sobre cada investimento 
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individual e não sobre o saldo do resultado dos investimentos. Para comple-
tar, as aceleradoras ainda pagam uma alíquota sobre ganho de capital que 
é o dobro daquela paga por pessoas físicas, criando mais uma trava ao seu 
desenvolvimento.

Cabe ressaltar ainda outro avanço positivo recente, com o chamado equity 
crowdfunding, que foi regulamentado em julho de 2017 pela CVM por meio 
da Instrução CVM 588. Trata-se de uma nova forma de pequenos investidores 
individuais comprarem participação acionária em uma startup, por meio 
de sites que coletam o investimento de diversos pequenos investidores até 
que a startup atinja uma meta de captação. As empresas podem captar, no 
máximo, R$ 5 milhões ao ano, e os pequenos investidores têm um limite de 
investimento anual de R$ 10 mil reais. A instrução permite que empresas 
com receita anual de até R$ 10 milhões realizem ofertas por meio de fi-
nanciamento coletivo na internet com dispensa automática de registro de 
oferta e de emissor na CVM.

Participação Importante, mas inconsistente
do governo em Capital de Risco

Desde o início do surgimento da indústria de capital de risco no país, o go-
verno brasileiro vem apoiando sua estruturação por meio de aportes de ca-
pital. Nos anos 2000, as principais iniciativas voltadas para investimento em 
startups foram a Criatec, do BNDES, e o Inovar Semente, da Finep.

O Criatec é o programa de Fundos de Investimentos de capital semente des-
tinados à aplicação em startups inovadoras. O objetivo é obter ganho de 
capital por meio de investimentos de longo prazo em empresas em estágio 
inicial (inclusive estágio zero), com perfil inovador e que projetem um eleva-
do retorno. Além do capital, o fundo Criatec também participa ativamente 
da gestão das empresas, dando suporte estratégico e gerencial ao empreen-
dedor, ajudando na seleção e formação da equipe, definindo metas e acom-
panhando os resultados.

O primeiro Criatec nasceu em 2007, por meio de um formato no qual o BNDES 
seleciona gestores privados para administrar o fundo. O Criatec I é co-gerido 
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pela Antera Gestão de Recursos S.A. e a INSEED Investimentos Ltda, do Grupo 
Instituto Inovação S.A., contando com R$ 80 milhões do BNDES e R$ 20 milhões 
do BNB (Banco do Nordeste do Brasil).

Os resultados têm sido bem sucedidos, com a carteira do fundo crescendo 
de forma consistente, acima de 60% ao ano desde 2008. Tanto é que o BNDES 
lançou novas edições do fundo, como o Criatec II e o Criatec III.17.

Enquanto o Criatec selecionou um gestor para todo o fundo, nacionalmente, 
a Finep foi por um caminho diferente. Seu programa Inovar Semente distri-
buiu somas menores de capital por fundos de gestores menores, espalhados 
pelo Brasil. Se por um lado a estratégia permitiu uma maior interiorização 
dos investimentos, o fato de terem apenas um percentual pequeno de seus 
fundos captados atrasou o efetivo surgimento dos fundos, que em muitos 
casos levaram muito tempo para conseguir captar novos quotistas que via-
bilizassem sua operação. Em alguns casos, os fundos sequer tornaram-se 
operacionais. As negociações de termos dos regulamentos de forma indivi-
dual com cada fundo e seus investidores, que precisavam ser aprovados pela 
Finep, também geraram alongamento nos prazos e tensões para a efetiva 
operacionalização dos fundos.

O programa Inovar Semente foi descontinuado em 2010. A quinta e última 
chamada do programa foi lançada em abril daquele ano18 . Em quatro edi-
tais, 39 18 firmas gestoras se apresentaram, com 18 selecionadas para due 
diligence . Sete fundos foram aprovados. A meta do programa era criar 24 
fundos com patrimônio entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões, que investissem 
exclusivamente em empresas inovadoras de pequeno porte19.

Em ambos os casos, Finep e BNDES compuseram os comitês de investimento 
dos fundos, com assento e direito a voto - e muitas vezes, veto - sobre cada 
operação de investimento. Essa estrutura também gera críticas por parte de 
empreendedores e gestores, uma vez que os comitês de investimento se re-
únem com pouca frequência e por muitas vezes os representantes das insti-
tuições tomavam posições conservadoras nos comitês, pedindo mais tempo 
para avaliar os investimentos, o que também gera lentidão nas tomadas de 
decisão, frustrando gestores e empreendedores.

17 Disponivel em <http://www.fundocriatec.com.br/pt-BR#all>

19 http://159.89.245.183/apoio-financeiro-e-editais/19618/finep-lanca-4-chamada-para-fundos-de-capital-se mente
18 Disponível em < http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/3487-finep-lanca-5-chamada-do-inovar-semente-e-11-do-inovar-fundos >

http://www.fundocriatec.com.br/en-US#all
http://159.89.245.183/apoio-financeiro-e-editais/19618/finep-lanca-4-chamada-para-fundos-de-capital-se%20mente
http://www.finep.gov.br/en/noticias/todas-noticias/3487-finep-lanca-5-chamada-do-inovar-semente-e-11-do-inovar-fundos
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Na avaliação da Dínamo, o BNDES tem tido uma atuação mais eficaz, ao con-
centrar fundos, dando maior agilidade em sua execução, embora haja espaço 
para melhorias, especialmente na sua atuação nos comitês de investimento. 
Ao selecionar o gestor, em um processo geralmente detalhado e criterioso, os 
investidores geralmente delegam aos gestores a aprovação dos investimen-
tos dentro da tese definida pelo fundo, especialmente para fundos de capital 
semente com aportes menores. Sua atuação deveria centrar-se no acompa-
nhamento e fiscalização da atuação dos gestores em vez de na participação 
na aprovação individual de cada operação de investimento, que resulta em 
lentidão na operação do fundo.

Enquanto fundos de investimento funcionam bem para empresas que já 
apresentam produtos desenvolvidos e faturamento, acabam não sendo ade-
quados para startups e fase iniciais de concepção. Para estas, há iniciativas 
de financiamento por meio de subvenção econômica direta e concessão de 
bolsas e auxílio ao empreendedores. Em nível nacional, a iniciativa que mais 
se destacou nessa área foi o programa Start-Up Brasil, iniciativa do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Inovação, surgido em 2012, que atua fornecendo 
recursos no formato de bolsas para startups, em parceria com aceleradoras.

Após duas edições exitosas inicialmente, o Start-Up Brasil teve um hiato en-
tre 2015 e 2017, sendo retomado em 2018 com orçamento reduzido. Avaliamos 
que o programa foi importante para fomentar o ecossistema de startups em 
fase inicial no país, bem como o surgimento e crescimento de aceleradoras. 
Por outro lado, sua forma de seleção individual das startups com avaliação 
de cada projeto pelo governo o torna lento e pesado, ao mesmo tempo em 
que os resultados da seleção nem sempre privilegiam as startups de maior 
potencial, seja por questões burocráticas ou pelos critérios da avaliação.

Entendemos que o formato de co-investimento, como praticado no Start-Up 
Brasil, são benéficos. Por outro lado, ao deixar a seleção dos projetos indivi-
duais centralizadas com o governo, perde-se agilidade e flexibilidade. É im-
portante que a seleção inicial dos projetos seja feita pelo investidor e então 
validada pelo governo, o que deixaria o processo mais simples, flexível, efe-
tivo e ágil.
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A criação de mais fundos de co-investimento com investidores-anjos quali-
ficados e aceleradoras nos parece um caminho acertado, já que pulverizam 
o alcance, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos e os custos de gestão 
para o financiador, ao alavancar a prospecção, seleção e acompanhamento 
dos co-investidores parceiros.

Recentemente, a Finep anunciou o fundo Finep Startups, que realiza co-in-
vestimentos com investidores-anjos; já o BNDES anunciou que estuda um 
fundo no mesmo formato para aceleradoras20 , todos nessa direção.

Avaliamos que a participação do governo na construção do mercado de ven-
ture capital e aceleração no Brasil tem sido de grande importância, porém 
carece de consistência e constância e poderia ser mais orientada para facili-
tar e potencializar a atuação dos gestores privados, ao invés de criar proces-
sos diretos de seleção e participação acionária nas startups, gerando um alto 
custo processual e de gestão para si.

20 https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-lanca-fundo-de-coinvestimento-anjo-em-startups-brasileiras-inovadoras

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-lanca-fundo-de-coinvestimento-anjo-em-startups-brasileiras-inovadoras
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Cases
internacionais

O poder do capital:
Cingapura e sua política
de matching funds

Case

Com a meta de tornar Cingapura um centro de tecnologia tão 
poderoso quanto o Vale do Silício, o governo local criou, nos últi-
mos anos, uma série de programas para incentivar investidores a 
apostar em empresas locais de tecnologia. Para tornar a estratégia 
mais eficiente, o governo tomou parte do risco para si. Para cada 
montante investido por um fundo ou investidor privado em uma 
empresa nascente de tecnologia, o governo oferece uma contra-
partida em valor igual ou similar ao investido.

No programa chamado Ace Startup Grant, por exemplo, o governo 
investe US$ 7 dólares para cada US$ 3 dólares de investimento que 
a startup conseguir até um teto máximo de US$ 50 mil. Já no pro-
grama Spring Seeds, o governo investe exatamente o mesmo valor
que um terceiro investir na empresa, até o limite de US$ 2 mi-
lhões.

No início de 2017, o governo de Cingapura reuniu todos os seus 
programas de investimento em startups sob a marca Startup SG21. 
No total, o governo local reservou o equivalente a US$ 143 milhões 

21 http://www.startupsg.net

https://www.startupsg.net/
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para co-investir em startups. A ideia é investir no curto prazo para 
fortalecer o mercado de investimento de risco e tornar a interven-
ção do governo desnecessária no longo prazo.

Em entrevista ao portal e2722 em Março de 2017, o Ministro de Es-
tado e Comércio de Cingapura, Dr. Koh Poh Koon, disse que esses 
programas tornam as empresas nascentes de tecnologia do país 
mais atraentes para buscarem financiamento no mercado. “Este é 
o difícil equilíbrio que temos que alcançar, e acho que, ao atrair-
mos mais dinheiro inteligente e investidores de risco, vamos gra-
dualmente abrindo espaço para que eles tomem o lugar do gover-
no e sejam os responsáveis por decidir quais empresas merecem 
investimento”.

A estratégia atraiu diversos fundos estrangeiros para o país, inte-
ressados em dividir orisco de investir nas empresas locais com o 
governo.

O modelo de Cingapura mostra como governos podem ter um pa-
pel fundamental para atrair investidores privados para pequenas 
e médias empresas. O mesmo modelo já é usado há anos na Coreia 
do Sul, onde o governo é o maior investidor nas startups locais
— entre 2015 e 2016, o investimento total foi de US$ 3 bilhões23.

22 https://e27.co/singapore-government-continues-startup-sg-push-launches-startup-sg-founder-and-startup-sg-equity-20170323/
23 https://www.forbes.com/sites/amyguttman/2016/01/31/why-south-koreas-3-billion-bet-to-become-a-regional-tech-startup-hub-is-paying-off/#7690d2333bec

https://e27.co/singapore-government-continues-startup-sg-push-launches-startup-sg-founder-and-startup-sg-equity-20170323/
https://www.forbes.com/sites/amyguttman/2016/01/31/why-south-koreas-3-billion-bet-to-become-a-regional-tech-startup-hub-is-paying-off/#7690d2333bec
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Reino Unido

Case

Já o Reino Unido oferece diversas rotas para as startups locais ob-
terem mais investimento. O programa startup loans24 pertence ao 
governo federal e oferece £ 25,000 com uma taxa de juros fixa de 
6% ao ano para novas ideias de negócio, assim como mentoria e 
suporte.

O Innovate UK realiza concursos de financiamento para empresas 
e organizações de pesquisa. O orçamento para 2016/17 era de £ 561 
milhões e distribuído em cotas que variam de £ 250,000 a £ 10 
milhões para tecnologias emergentes nas áreas de saúde, ciências, 
sistemas de infraestrutura e fabricação e materiais.

A primeira-ministra Theresa May prometeu outros US$ 2 bilhões 
em investimentos governamentais até 2020 para projetos e em-
presas que realizam pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de 
ponta, com foco específico em Inteligência Artificial, robótica e 
biotecnologia.

Para as empresas que se instalam na capital, existe ainda o Lon-
don Co-Investment Fund, fundado e administrado pela Funding 
London e Capital Enterprise e que inclui outros £ 25 milhões do 
fundo Growing Places, que pertence ao prefeito de Londres. Este 
dinheiro é destinado a rodadas de investimento semente entre £ 
250,000 a £ 1 milhão para candidatos bem-sucedidos.

24 https://www.startuploans.co.uk

https://www.startuploans.co.uk/
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PROPOSTAS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
O que o governo brasileiro ainda precisa fazer?
Para tornar o Brasil um país mais atraente e competitivo para investidores, há medidas 
relevantes a serem consideradas pelas diferentes esferas do governo.

1.Proteção de bens e identificação do investidor

Como mencionado anteriormente, a Lei Complementar 155/2016, chamada 
de lei do investidor-anjo, resolveu um problema antigo dos investidores bra-
sileiros ao garantir que eles não serão considerados sócios da empresa, o que 
na prática tira deles a responsabilidade de ter os seus bens comprometidos 
caso a startup feche as portas ou seja alvo de ações trabalhistas.

Apesar de a lei representar um avanço importante, ela ainda atribui estes 
direitos de forma pouco técnica. Embora o formato da lei demonstre uma 
preocupação de proteger o empreendedor para que um verdadeiro sócio não 
se passe por investidor-anjo para usufruir da isenção de responsabilidade, a 
forma como as regras foram estabelecidas acabam limitando práticas corri-
queiras do mercado, como o estabelecimento de cláusulas pontuais de parti-
cipação política do investidor em decisões do seu interesse.

Há restrições como o estabelecimento de um teto remuneratório ao investidor 
e prazos máximos de cinco anos para a duração da remuneração e sete anos de 
validade do contrato de participação. Estas regras precisam ser repensadas, já 
que esses limites deveriam ser estabelecidos livremente por contrato.

O investidor-anjo ainda precisa lidar com uma limitação ao exercício do 
direito de resgate, já que a lei somente autoriza o resgate após dois anos da 
realização do aporte e em parcela proporcional ao patrimônio da empresa.

Outra falha a ser ajustada é o fato de a lei não oferecer aos investidores 
os mesmos mecanismos oferecidos para empreendedores se protegerem de 
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25 RAMOS, P. H.; FELIPE, L.; LUZ, B. A Regulação do Investimento-anjo no Brasil. 2016.

2.Desburocratização

Relatórios como o Doing Business 2016: Medindo Qualidade e Eficiência26, do 
Banco Mundial, apontam o Brasil como um dos piores ambientes do mundo 
para fazer negócio. O Brasil caiu cinco posições na última edição do relatório 
e ficou na 116ª posição. Entre os motivos estão a demora para abrir um em-
presa no país — 83 dias, ante 6,5 dias nos EUA, que aparece em sétimo lugar 
no ranking geral.

Já no quesito pagamento de tributos, o Brasil está perto dos últimos coloca-
dos, em 178º. O empresário brasileiro gasta 2,6 mil horas por ano para prepa-
rar, apresentar e pagar impostos, enquanto a média na América Latina é de 
361 horas por ano (um número já considerado alto).

Essa burocracia afeta também a capacidade das startups conseguirem in-
vestimento, já que desencoraja os investidores de risco e afasta investidores 
internacionais que optam por mercados mais fáceis de navegar. Mudar essa 
realidade é fundamental para que as startups brasileiras possam ter mais 
acesso a capital.

Facilitar o processo de abertura e fechamento de empresas, eliminar a ne-
cessidade de publicar em jornais os balanços das empresas, integrar os ór-
gãos responsáveis por conceder licenças de abertura de empresas são algu-
mas das medidas que podem aumentar a capacidade das startups brasileiras 
atraírem investidores. (Leia mais no capítulo Ambiente Regulatório).

3.Incentivos fiscais para inovação

A mais recente versão da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor do Ins-
tituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade ( GEM/IBPQ 2016)27 mostra que 

fraudes na sociedade25 . Uma forma de fazer isso seria por meio de dispositi-
vos que permitissem maior poder de fiscalização ao investidor com garantia 
de total transparência na gestão da startup. Outra maneira seria a criação de 
uma sociedade anônima simplificada, mais adequada a startups. (Leia mais 
no capítulo  Ambiente Regulatório)  .

26 Disponível em < http://portugues.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016 >

https://en.baptistaluz.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Texto-Completo-Regulac%CC%A7a%CC%83o-do-Investimento-Anjo.pdf
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
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4.Permissão para que investimentos em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (P&D&I) obrigatórios
em leis de incentivos sejam feitos em startups
e fundos de investimento

Existem incentivos fiscais e mecanismos de incentivo ao investimento em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação. A Lei de Informática, por exemplo, 
estabelece que as empresas beneficiadas com incentivo fiscal invistam parte 
de seu faturamento em projetos de P&D&I. Setores beneficiados com conces-
sões públicas, como o de Energia, possuem programas de P&D&I que direcio-
nam parte do faturamento das empresas do setor para esse projetos.
Entretanto, a natureza dos projetos que são considerados de P&D&I é restrita. 
Em geral, considera-se apenas projetos com envolvimento de pesquisa cien-
tífica — não são computados esforços de comercialização, essenciais para o 
êxito dos projetos. Também não são considerados investimentos diretos em 
startups ou em fundos de investimentos voltados para startups inovadoras.

81,7% dos especialistas entrevistados consideram a complexidade da legisla-
ção e a carga tributária como fatores limitantes para o empreendedorismo 
no país, enquanto 14% consideram a dificuldade de acesso a alguma forma 
de financiamento o principal problema. Já entre os empreendedores, 44,8% 
também consideram que a legislação requer melhorias e que a carga tribu-
tária precisa ser reduzida.
O Brasil ainda tem poucos negócios inovadores, com tecnologia de ponta e 
orientação internacional e isso limita a capacidade das startups locais con-
seguirem investimento. Incentivos fiscais são uma forma de apoiar essas 
empresas para que elas consigam ter mais alcance e capacidade de inovação.

No Reino Unido, um programa chamado Seed Enterprise Investment Scheme 
(SEIS)28 oferece benefícios fiscais com descontos de 30% até 50% para investidores 
individuais que escolherem investir seu dinheiro em startups do país.

Permitir que os recursos investidos na lei de informática do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) possam ser utiliza-
dos para pesquisa e desenvolvimento em startups é outro passo importante 
para estimular mais investimentos em negócios inovadores. ( Leia mais no 
capítulo Ambiente Regulatório).

27 Disponível em < https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/GEM%20Nacional%20-%20web.pdf >
28 Disponível em < https://www.gov.uk/guidance/venture-capital-schemes-apply-to-use-the-seed-enterprise-investment-scheme >

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/GEM%20Nacional%20-%20web.pdf
https://www.gov.uk/guidance/venture-capital-schemes-apply-to-use-the-seed-enterprise-investment-scheme
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5.Estímulos fiscais para investidores e equiparação 
fiscal entre investidores pessoa física e jurídica

Se um investidor coloca seu dinheiro em títulos da dívida pública, quan-
to mais tempo deixar o dinheiro aplicado, mais ele vai receber incentivos 
na forma de desconto progressivo sobre o imposto de renda. Se investir em 
imóveis, terá a isenção do imposto sobre ganho de capital se usar o valor 
obtido com a venda de um imóvel para a compra de um novo. Se investir 
em carteiras imobiliárias, pagará imposto apenas sobre o saldo final de todos 
os ganhos e perdas, e não sobre cada empreendimento individualmente. Esse 
mesmo investidor não tem qualquer desses incentivos se investir em startups.

O investidor de startups paga integralmente o imposto de renda sobre ga-
nho de capital, mesmo tendo corrido riscos bem maiores e realizado um 
investimento que gera inovação, aumento da competitividade, empregos e 
movimentação na economia. Mais do que isso, se esse investidor apostar em 
vários negócios, perder em uns e ganhar em outros, não poderá descontar as 
perdas no imposto pago sobre os ganhos.

Vamos imaginar o seguinte cenário: um investidor aportou R$ 100 mil em 
dez negócios nos últimos quatro anos. Nesse período, a taxa de mortalidade 
das startups foi de 90%. Isso significa que, ao final de quatro anos, esse inves-
tidor perdeu seu investimento em nove das dez empresas (R$ 900 mil). Uma 
única startup, porém, gerou de volta ao investidor R$ 2 milhões.

Na hora de calcular o imposto devido, a Receita Federal vai enxergar cada 
investimento como uma transação separada. Isso significa que a Receita Fe-
deral vai tributar em 15% o ganho de R$ 1,9 milhão (R$ 2 milhões de lucro 
menos R$ 100 mil do investimento inicial). Porém, o ganho real desse inves-
tidor foi de R$ 1 milhão, já que o outro R$ 1 milhão foi o valor total investido 
nas dez empresas durante quatro anos (R$ 100 mil para dez empresas). Esses 
investimentos precisam ser tratados como um portfólio e as perdas devem 
ser somadas aos ganhos para fins fiscais. Caso contrário, investidores podem 

O direcionamento de parte dos recursos de P&D&I incentivado para star-
tups e fundos de investimentos poderia gerar uma injeção de recursos para 
o ecossistema de empreendedores, ao mesmo tempo em que aproximaria 
startups de grandes empresas.
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escolher outros tipos de operações que resultem em mais benefícios, preju-
dicando as startups brasileiras.
Uma alternativa disponível atualmente para o investidor mencionado no 
caso acima seria profissionalizar seus investimentos criando uma acelera-
dora de startups ou montando uma holding para investir junto com outros 
sócios. Ele passaria, então, a investir como pessoa jurídica, o que dá maior 
profissionalização e melhor proteção patrimonial. Nesse caso, porém, seu 
custo iria aumentar em evento de liquidez futuro, pois os tributos (como 
regra, IRPJ e CSLL) sobre o ganho de capital na pessoa jurídica têm uma carga
total de 34%, mais do que o dobro do valor para pessoa física (15%). Não há 
justificativa para essa diferença tributária sobre o mesmo tipo de investi-
mento apenas porque um veio de uma pessoa física e, o outro, de uma pes-
soa jurídica. Em outros países, não só essas questões não existem, como há 
incentivos para os investidores, como desconto no IR de parte do valor in-
vestido ou a existência de fundos públicos de co-investimento, nos quais o 
governo não só isenta de impostos e dá crédito fiscal para investidores, como 
ainda realiza investimentos adicionais nas empresas.

Nos EUA, o investidor-anjo pode ter dedução de 10% a 100% do valor inves-
tido29 no imposto de renda. No Reino Unido, a dedução de IR é de 30% e, na 
França, é de 25%, com isenção sobre ganho de capital. Isso não existe no 
Brasil. A Dínamo sugere que o governo brasileiro ofereça dedução de 50% 
do valor do investimento do IRPF devido, sem implicação em renúncia de 
arrecadação tributária.

O Projeto de Lei do Senado (PLS) 54/201430 pretende mudar esse cenário ao 
propor alterar a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir que 
sejam deduzidos da base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Fí-
sicas (IRPF) parcela dos valores investidos na integralização de capital social 
em startups. O projeto de lei, no entanto, está desde junho de 2017 pronto 
para a pauta na comissão, mas sua tramitação está travada.

6.Implantação de Fundo Garantidor de Crédito
para startups inovadoras

Embora no Brasil existam linhas de crédito a juros subsidiados para inova-
ção, oferecidas por bancos e agências de desenvolvimento locais e nacionais, 

29 http://ibefsp.com.br/publicacoes/investidor-anjo-vale-a-pena-ser-um/
30 Disponível em < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/116284 >

http://ibefsp.com.br/investidor-anjo-vale-a-pena-ser-um/
https://www.google.com.br/search?q=Dispon%C3%ADvel+em+%3C+https%3A%2F%2Fwww25.senado.leg.br%2Fweb%2Fatividade%2Fmaterias%2F-%2Fmateria%2F116284+%3E&oq=Dispon%C3%ADvel+em+%3C+https%3A%2F%2Fwww25.senado.leg.br%2Fweb%2Fatividade%2Fmaterias%2F-%2Fmateria%2F116284+%3E&aqs=chrome..69i57.3902j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Evasão de
empreendedores
Duas das maiores empresas de tecnologia da atualidade têm fundadores brasileiros. 
Eduardo Saverin foi cofundador do Facebook. O brasileiro Mike Krieger é cofundador do 
Instagram. Esses dois empreendedores, porém, não escolheram o Brasil para abrir suas
empresas. Eles preferiram permanecer nos EUA e lidar com o ambiente de negócios de
um país estrangeiro, mesmo enfrentando dificuldades, como o acesso a um visto.
O Brasil precisa oferecer incentivos para que seus profissionais mais qualificados per-
maneçam no país e escolham desenvolver suas carreiras aqui em vez de procurar ou 
tros mercados, seja por questões pessoais, como mais qualidade de vida, ou por fatores 
profissionais, como menor burocracia para abertura de uma empresa.

Barrar a evasão de talentos do país criando incentivos para que brasileiros empre-
edam no Brasil é fundamental para a atração de investidores. Se o país investir nos 
seus maiores talentos, os empreendedores terão mais acesso a capital inteligente, mais 
capital para seu negócio e maior acesso a novos mercados pela rede de contatos dos 
investidores. ( Leia mais no capítulo Talento).

as startups têm enorme dificuldade em acessá-las. Isso porque tais linhas de 
financiamento geralmente exigem garantias reais para sua liberação e, em 
sua grande maioria, startups e mesmo seus sócios não possuem capacidade 
de oferecer tais garantias.

Alguns países, como a Itália, têm resolvido esse problema com a criação de 
Fundo Garantidor de Crédito específico para startups inovadoras. Esse fundo 
oferece aval cobrindo parte e, em alguns casos, até 100% das garantias em 
operações de crédito para startups inovadoras. Algumas políticas públicas, 
como o incentivo a certos setores, regiões ou perfis de empreendedores - 
como mulheres e jovens - direcionam critérios que aumentam a cobertura 
da garantia. No caso italiano, até 2017, € 353,5 milhões de Euros haviam sido 
oferecidos como garantia para startups.31

31 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Report-al-31-dicembre-2017.pdf

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Report-al-31-dicembre-2017.pdf
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Incentivo fiscal ao 
investimento-anjo 
gera retorno
Os investidores-anjo brasileiros aportam R$ 984 milhões32 por ano em empresas com
alto potencial de crescimento, um número que representa apenas 0,9% da média mun-
dial na comparação com o PIB. Como comparação, nos EUA o número chega a US$
21,3 bilhões. Por trás dessa discrepância há um fato importante: nos EUA, há dedução
do imposto de renda do investidor de 10% a 100% do valor investido, dependendo do
investimento. Outros países como Reino Unido, Portugal, Itália e África do Sul também
oferecem benefícios semelhantes.

O Brasil tem um volume ainda muito baixo de investimentos-anjo em relação ao seu 
potencial e está bem atrás da média mundial. Para aumentar o volume de operações, o
país precisa investir em políticas de incentivo. Uma das estratégias mais relevantes 
para chegarmos ao cenário ideal é a criação de estímulos fiscais.

A Anjos do Brasil, associação que representa o setor, em parceria com a consultoria 
Grant Thornton Brasil, desenvolveu um estudo sobre o impacto que a criação de estí-
mulos ao investimento-anjo pode ter na economia brasileira. Inspirado no modelo do
Reino Unido, o estudo simulou a isenção total do imposto sobre ganho de capital e 
uma compensação de até 50% do valor aportado nos impostos devidos. Como resultado, 
o estudo identificou que, nesse cenário, para cada R$ 1 investido, seriam gerados pelo 
menos R$ 2,21 em tributos. Outros R$ 5,84 são injetados no mercado local em um prazo 
de cinco anos, período no qual pode ser gerada uma massa salarial de mais de 2,8 vezes 
o valor dos investimentos.

No mesmo cenário, o investidor tem um retorno de cerca de 30%. Sem os estímulos, 
porém, o retorno cai para apenas 14,17% ao ano.

32 Anjos do Brasil - O Crescimento do investimento Anjo - Pesquisa 2018

https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/investimento-anjo-cresce-16-no-brasil-e-aportam-quase-um-bilhao-de-reais-em-startups-em-2017/
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O estudo também mostra que a Receita Federal se beneficia ao oferecer esse tipo de in-
centivo, que não representa renúncia tributária. Pelo contrário, o estudo identificou em
todas as simulações que o volume da arrecadação aumenta e que a própria Receita
Federal recebe antes do investidor usufruir dos incentivos.

Fonte: http://www.anjosdobrasil.net/uploads/7/9/5/6/7956863/estudo_sobre_esti-
mulo_para_investimento_em_startups_-_anjos_do_brasil_e_grant_thornton.pdf

A previsão da Anjos do Brasil é de que o investimento-anjo pode chegar a R$ 3 milhões 
no curto prazo, e a R$ 5 milhões no médio prazo.
O investimento-anjo é uma atividade de alto risco e, por isso, a criação de incentivos 
para estimular os investidores é parte essencial do desenvolvimento de um ecossiste-
ma de startups. Os indicadores demonstram que, com os incentivos certos, o país pode 
estimular a economia, alavancar a economia e renda por meio do investimento-anjo.

Arrecadação de Impostos X Incentivo Fiscal
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