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A pandemia afetou todos os setores da eco-
nomia e com o ecossistema de startups não 
poderia ser diferente. Por um lado, o isolamento 
social vem acelerando processos de digitali-
zação e ampliado a demanda por tecnologias 
como sistemas para delivery e trabalho remoto, 
o que favorece startups dessas áreas. Por outro, 
o isolamento social vem afetando a operação 
de milhões de pequenos negócios e abalando 
setores inteiros, do varejo físico ao food service, 
turismo e entretenimento, com impactos diretos 
nas cadeias associadas.

Nessa balança, pelo menos no curto prazo, en-
quanto a curva de infecção ainda se acelera no 
Brasil, percebemos que o grupo de beneficiadas 
é de cerca de um quarto das startups, enquanto 
as demais 75% estão sendo impactadas negati-
vamente, 25% delas severamente, por atuarem 
diretamente em setores bastante afetados.

Com a eclosão da pandemia da Covid-19 e seus 
efeitos sobre o ecossistema brasileiro de star-
tups, o BID realizou uma série de webinários 
com especialistas de todo o ecossistema, como 
representantes do governo, investidores, star-
tups, academia e demais atores – alguns deles 
no formato de webinários gravados, disponíveis 
no website do BID – e, a partir da compilação de 
dados e informações disponíveis, percebeu que 
a crise tem deixado patentes as falhas estrutu-
rais do ecossistema, como a falta de acesso a 
crédito adequado para empresas inovadoras de 
alto crescimento e a baixa integração dos instru-
mentos públicos e comprovados de apoio, além 
da baixa implementação de projetos com foco 
em problemas específicos da sociedade atual. 
Muitos programas de apoio emergencial tam-
bém não têm chegado até essas empresas, seja 
por falhas na sua concepção e comunicação, 
seja pela morosidade da reação do poder pú-
blico, o que indica que ele está indo na direção 
oposta à das economias avançadas.

Startups do Brasil em meio à pandemia 6
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Outros agentes do ecossistema também têm 
sido afetados, como os fundos de investimento 
que já sentem dificuldade na captação e dimi-
nuíram a velocidade de novos aportes, e as ace-
leradoras e hubs de inovação, que precisam se 
reinventar em um momento em que o contato 
físico, que é a base da promoção de encontros 
de mentoria, capacitação e eventos, está sus-
penso por tempo indeterminado.

Buscamos aqui compilar os principais impactos 
da crise sobre o ecossistema, bem como trazer 
propostas de ações e políticas públicas que 
podem ser implementadas para seu enfrenta-
mento, tanto no momento emergencial, de curto 
prazo, com foco na sobrevivência, como na 
recuperação pós-pandemia, buscando fortaleci-
mento estrutural. Não pretendemos esgotar aqui 
os desafios e oportunidades vislumbradas no 
ecossistema, mas esperamos que essa discussão 
possa estar mais presente entre todos os atores 
econômicos, incluindo a sociedade civil, para a 
consolidação, fortalecimento e expansão das 
startups brasileiras.

Apresentamos de forma resumida algumas das 
principais constatações e conclusões deste 
estudo:

• A crise afeta negativamente uma em cada 
quatro startups no Brasil, bem como o ecos-
sistema de inovação. 
 

• Entretanto, as medidas de apoio emergencial 
anunciadas ainda não têm surtido o efeito 
esperado junto às empresas. 

• A pandemia tem tornado patentes os  
problemas estruturais do ecossistema, como 
a falta de acesso a crédito adequado a 
empresas inovadoras; contudo, ao mesmo 
tempo, ela traz a oportunidade de correção, 
com ações e políticas estruturantes que, ao 
solucionarem os problemas, criarão bases 
mais sólidas para o movimento de recupe- 
ração pós-pandemia.

• Listamos neste estudo mais de uma dezena 
de ações e políticas públicas de enfrentam-
ento que poderiam ser implementadas no 
Brasil em 8 áreas: Crédito, Incentivos fiscais, 
Apoio ao investimento, Apoio ao emprego, 
Concursos e premiações, Uso do poder de 
compra do Estado, Qualificação de talen-
tos, e Criação do Marco Legal das Startups. 
Elas foram classificadas, também, segundo 
a forma de seu impacto: emergencial ou 
estrutural. 

• As startups também podem ser parte da 
solução. Elas são rápidas, eficientes e se 
adaptam rapidamente, podendo fornecer 
soluções inovadoras para governos e em-
presas. Além disso, elas apresentam cresci-
mento rápido e, historicamente, em diversos 
países, têm gerado forte impacto na retoma-
da do crescimento econômico e do emprego 
em momentos pós-crise. 

• É preciso aproveitar o momento para  
implementar políticas que não sejam  
simplesmente emergenciais, mas que  
possam também fortalecer estruturalmente 
o ecossistema.

Startups do Brasil em meio à pandemia 7
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O ecossistema de startups no Brasil vinha  
vivendo sua melhor fase em 2019. Segundo 
dados da ABStartups1, o país comemorava a 
marca de 12 unicórnios (empresas avaliadas em 
mais de U$ 1 bilhão), todos surgidos nos últi-
mos anos. O ecossistema vivia ainda o recorde 
histórico no volume de investimentos de capital 
de risco que vinha crescendo ano a ano desde 
2016. Segundo relatório da LAVCA, em 2019 o 
país acumulou U$ 2,4 bilhões em investimentos, 
quase o dobro do já bom desempenho de 2018, 
de U$ 1,3 bilhão2. Os bons números mostravam 
também, nos últimos 5 anos, um crescimento 
anual contínuo e expressivo de 26%,5 no número 
de empresas que, segundo a ABStartups, atingiu 
13.087 startups mapeadas em 20193.

Assim, o ecossistema vinha se fortalecendo e se 
profissionalizando, com um volume crescente 
de profissionais dedicados em todas as áreas e 
centenas de iniciativas de apoio ao empreende-
dorismo tecnológico inovador, nos mais diversos 
âmbitos e em todas as regiões do Brasil.

Do lado regulatório, o Governo Federal estava 
prestes a apresentar ao legislativo o Marco Legal 
das Startups, com uma série de reformas para 
modernizar, desburocratizar e reduzir a insegu-
rança jurídica nas relações do setor. Pesquisa 
do Dínamo mostrou que nunca houve tanto 
interesse nesse tema por parte dos legisladores, 
com um crescimento de 13 vezes no número de 
projetos de lei relacionados entre 2011 e 20194.

O contexto brasileiro seguia tendência mundial, 
já que o valor gerado globalmente pelas star-
tups vinha crescendo 10% ao ano até 2019, cerca 
de três a quatro vezes mais que o restante da 
economia5.

É nesse cenário que a pandemia de Covid-19 
encontrou o jovem ecossistema brasileiro de 
startups. Como todos os demais setores, as 
startups e seu ecossistema têm sido fortemente 
afetados e, nos próximos tópicos, buscaremos 
nos aprofundar nos impactos e seus efeitos, 
bem como em políticas públicas de  
enfrentamento.

2   CONTEXTO

1. Startup Base, ABStartups (maio de 2020)
2. LAVCA’s Annual Review of Tech Investment in Latin America, LAVCA (2020)
3. Dados da ABStartups em “Startups e os desafios da pandemia: adaptações e reinvenções no ecossistema”, da FDC, Órbi Conecta e Startup 
Genome (maio de 2020)
4. O Congresso Brasileiro e os Projetos de Lei para o Empreendedorismo Tecnológico, Dínamo (2019)
5. 2019 Global Startup Ecosystem Report, Startup Genome (2019)
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Perspectiva da crise segundo os principais 
atores no ecossistema de startups brasileiro.

3.1. Startups 
No início da pandemia, a primeira reação dos 
gestores de startups foi buscar a segurança de 
suas equipes, estabelecendo o trabalho remoto 
como padrão. Nesse sentido, de forma geral, 
as startups levaram vantagem por contar com 
processos mais digitalizados, o que facilita a 
adoção dessa modalidade de trabalho. 

Na sequência, as startups acionaram o modo 
de sobrevivência, buscando alongar seu tempo 
de vida com o dinheiro disponível em caixa. A 
maioria delas adotou um playbook de renego-
ciação com fornecedores, corte de custos não 
essenciais, congelamento de novas contratações 
e revisão criteriosa dos planos de novos inves-
timentos. Aquelas mais fortemente impactadas 
também fizeram demissões.

Podemos dividir as startups em 3 grupos  
segundo os efeitos da crise: 

1. Severamente impactadas 
2. Moderadamente impactadas 
3. Positivamente impactadas 

De forma geral, um quarto das startups está em 
cada uma das extremidades. Em um dos lados, 
25% das empresas que atuavam em setores 
fortemente impactados, como viagens, en-
tretenimento e varejo físico, sofreram quedas 
vertiginosas na receita, superiores a 80%. No 
outro extremo, outras 25% vêm experimentando 
crescimento, por atuarem em setores mais de-
mandados durante a crise, como telemedicina, 
trabalho remoto ou automação de processos. 

Por fim, as demais 50% também foram impac-
tadas negativamente, embora de forma menos 
severa. No total, o impacto sobre cerca de 75% 
das startups foi negativo.

Segundo pesquisa global realizada pela Star-
tup Genome7, 96% das startups declararam 
continuar trabalhando apesar dos desafios, que 
incluem: 

• 12% das startups viram sua receita aumentar 
em 10% ou mais desde o início da crise, e 
uma em cada 10 está em setores que estão 
efetivamente em crescimento.

• 74% das startups tiveram que demitir  
funcionários de tempo integral

3   VISÃO 
DOS ATORES

6. (1) Report: Economic impact of COVID-19 in startups, Wayra (Março de 2020); e (2) The Impact of COVID-19 on Global Startup Ecosystems, 
Startup Genome (março de 2020) e (3) Webinários BID sobre efeitos da pandemia no ecossistema de startups, BID (Abril e Maio, 2020)
7. The Impact of COVID-19 on Global Startup Ecosystems, Startup Genome (março de 2020)

Fonte: Gráfico ilustrativo a partir de análise dos autores de pesquisas 
da Wayra, Startup Genome e depoimentos em webinários do BID em 
maio de 20206

IMPACTO DA PANDEMIA 
NAS STARTUPS BRASILEIRAS

Positivamente
impactadas

25% 25%

50%

Severamente
impactadas

Moderadamente
impactadas

75% NEGATIVAMENTE IMPACTADAS
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• 41% das startups globalmente estão ameaça-
das no que chamamos de “zona vermelha”: 
elas têm três meses ou menos de caixa 
restante.

Uma vez feitos os primeiros ajustes, as startups 
passaram a buscar formas de reforçar o caixa, 
de um lado buscando linhas de crédito, emprés-
timos dos sócios ou novos aportes de investi-
mento e, de outro, adaptando seus produtos e 
modelos de negócios para otimizar a geração de 
receita no novo cenário.

Entretanto, diversos relatos apontam que as 
startups vêm enfrentando dificuldades no 
acesso a opções de crédito. As linhas de crédito 
emergencial oferecidos pelo governo via BN-
DES não vêm sendo oferecidas pelos bancos de 
varejo e, quando o são, são exigidas garantias 
reais que muitas vezes as startups não conse-
guem oferecer. Por fim, os critérios para cálculo 
dos limites de crédito são pouco adaptados à 
realidade das startups, ignorando, por exemplo, 
variáveis como crescimento histórico e investi-
mentos captados, enquanto dão grande ênfase 
ao faturamento médio e à existência de ativos 
tangíveis, como máquinas e estoques, algo que 
faz sentido apenas para empresas com perfil 
industrial.

3.2. Investidores
Dentre os investidores brasileiros em startups, o 
primeiro efeito da crise foi organizar a própria 
casa e buscar socorrer as empresas investidas 
do próprio portfólio. “Coloque a máscara pri-
meiro em você e só depois ajude os outros”, 
disse um deles, sobre o momento. Houve uma 
desaceleração nos novos aportes em andamento 
e processos de captação foram revistos. Passa-
do o baque inicial, o setor parece estar retoman-
do o crescimento. Dados da Distrito Data Miners 
mostram um aumento de 20% no volume finan-
ceiro de investimentos do primeiro trimestre de 
2020 em comparação com o mesmo período 
do ano anterior, apesar da quantidade de ope-
rações apresentar uma leve queda, pouco acima 
de 1%.8

Cabe ressaltar que os investidores em startups 
no Brasil estão distribuídos em diversos grupos 
de perfis, de acordo com a faixa de investimen-
to e natureza jurídica. Nas faixas iniciais há os 
investidores-anjo – pessoas físicas, que atuam 
de forma isolada ou em grupo – e acelerado-
ras, seguidos por fundos das faixas pre-seed e 
seed, ou capital semente, e, na sequência, pelos 
fundos de venture capital, que realizam aportes 
maiores em empresas mais maduras.

Dados de uma pesquisa conduzida em março 
pela Anjos do Brasil9 mostram uma reação inicial 
de cautela por parte dos investidores-anjo e 
retração nos investimentos, informada por 56% 
dos investidores. Por outro lado, os meses de 
abril e maio começam a dar sinais de retoma-
da. Do lado dos fundos de investimento, um 
levantamento da Astella Investimentos10 mostra 
que os principais fundos brasileiros estão bem 
capitalizados, com quase U$ 1 bilhão disponíveis 
para aporte. O relatório da Distrito aponta ainda 
um aumento nos investimentos em fases ini-
ciais e uma diminuição daqueles em fases mais 
maduras, sugerindo que a retomada tende a ser 
mais acelerada para investimentos em startups 
menores e mais cautelosa nos grandes aportes.

Os investimentos em capital de risco focam re-
tornos a longo prazo, de modo que o momento 
pode trazer diversas oportunidades interessan-
tes, uma vez que o valuation médio das startups 
tende a cair, tornando o preço dos investimentos 
mais atraentes nesse momento, ao passo em 
que se espera que passada a pandemia ocorra 
um movimento acelerado de retomada, o que 
representa um potencial de ganho para os apor-
tes realizados nesta fase.

Contudo, a maior preocupação desses investi-
dores parece ser a extensão dos efeitos da crise 
no longo prazo, que ainda são incertos e, no 
Brasil, tendem a se agravar ainda mais com a 
crise política que ocorre simultaneamente. Essa 
incerteza poderá afetar tanto o desempenho das 
empresas como o cenário de liquidez e as novas 
captações.

8. Inside Venture Capital Brasil, Distrito Data Miners (abril de 2020)
9. O Impacto do Covid-19 no Investimento Anjo em Startups, Anjos do Brasil (março de 2020)
10. Tech é o Novo Normal: Venture Capital no Brasil Durante a Pandemia COVID-19, Astella Investimentos (Maio de 2020) 
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3.3. Aceleradoras  
e hubs de inovação
Dentre os atores mais afetados do ecossistema 
estão as aceleradoras e hubs de inovação, como 
incubadoras de empresas, parques tecnológi-
cos e outros espaços promotores de inovação. 
Estes atores, em especial, têm suas ofertas 
muito relacionadas aos seus espaços físicos e ao 
encontro presencial das pessoas em programas 
de apoio, capacitação e eventos. Com a crise, 
eles estão tendo de se reinventar.

Hubs de inovação e aceleradoras têm migrado 
seus programas de apoio a empreendedores 
para novos formatos online e passado a promo-
ver eventos virtuais. Ao mesmo tempo, muitos 
espaços e incubadoras têm como fonte de recei-
ta o aluguel do espaço físico de escritórios, que 
tem sido fortemente afetado, já que a maioria 
das empresas adotou o trabalho remoto em 
home office e muitas vêm renegociando ou can-
celado seus contratos. À medida em que a pan-
demia avança, aumenta o tamanho do impacto 
para esse modelo de negócios. Além do impacto 
direto para esses atores em si, temos ainda o 
impacto da redução de suas atividades. Hubs 
de inovação têm contribuído para acelerar a 
geração de negócios para startups ao promover 
diversos formatos de conexões no ecossistema 
e agora são desafiados a continuar entregando 
valor em um ambiente de distanciamento social.

Startups do Brasil em meio à pandemia 13
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Segundo pesquisa da Startup Genome, o finan-
ciamento global de capital de risco caiu cerca 
de 20% desde o início da crise, em dezembro de 
2019. No entanto, essa queda está longe de ser 
distribuída de forma equitativa. 

Em janeiro e fevereiro, a China, primeiro país 
atingido pela crise do coronavírus, teve uma 
queda de mais de 50% no financiamento em 
relação ao restante do mundo. No entanto, o 
país já sinalizou uma recuperação em março, 
embora com números ainda inferiores aos níveis 
pré-crise. Outros ecossistemas asiáticos também 
tiveram uma grande queda a partir de janeiro, 
sem uma retomada a partir de março.

Aparentemente, até agora nos Estados Unidos 
as mudanças no financiamento das startups 
foram relativamente pequenas: uma queda de 
menos de 10% até março. No entanto, quando 
levamos em consideração a sazonalidade pa-
drão de anos anteriores, com janeiro mostran-
do sistematicamente uma atividade maior do 
que dezembro, a sutil queda entre dezembro e 
início do ano significa que em todos os meses 
do primeiro trimestre de 2020 as startups dos 
EUA fecharam 15% menos rodadas de financia-
mento do que nos mesmos meses de 2019. Já os 
ecossistemas europeus só sofreram quedas no 
financiamento a partir de março, cerca de 10% 
em comparação com dezembro.

O duplo golpe da queda na demanda (3 em 
cada 4 startups tiveram redução de receita)  
e da crise de capital enfrentada pelas startups  
faz com que uma queda global no investimento 
de VCS represente um risco ainda mais  
preocupante.

Por outro lado, no Brasil, apesar do baque inicial, 
dados da Distrito Data Miner11 mostram que os 
investimentos em capital de risco aumentaram 
20% no primeiro trimestre de 2020 em com-
paração com o mesmo período do ano ante-
rior, apesar do volume de empresas investidas 
ter tido uma leve queda, de pouco mais de 1%, 
mantendo a tendência histórica de concentração 
dos aportes. O relatório mostra também que, se 
por um lado os investimentos em startups nas 
fases iniciais aumentaram, aqueles direcionados 
a empresas mais maduras e, portanto, de maior 
valor, desaceleraram.

Ainda assim, segundo levantamento da Astella 
Investimentos12, com dados do Valor Econômico, 
os principais fundos de investimento brasileiros 
estão capitalizados, contando com cerca de U$ 
1 bilhão em caixa. Considerando que o momen-
to de crise provoca uma redução no valor de 
mercado das empresas, ao mesmo tempo que 
pressiona as empresas a inovar para adaptar-se 
ao novo momento, espera-se, para os próximos 
meses, um possível aquecimento nos aportes de 
investimento e também nas operações de fusões 
e aquisições.

4  IMPACTOS 
OBSERVADOS

11. Inside Venture Capital Brasil, Distrito Data Miners (abril de 2020)
12. Tech é o Novo Normal: Venture Capital no Brasil Durante a Pandemia COVID-19, Astella Investimentos (Maio de 2020)
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Segundo relatório da Startup Genome13, que 
colhe dados de fundadores e executivos de 
startups em mais de 70 ecossistemas, as quatro 
respostas políticas mais úteis para essas  
empresas seriam, em ordem de importância:

1. Concessões para preservar a liquidez da 
empresa (29%);

2. Instrumentos para aumentar o investimento 
(18%);

3. Apoio à proteção de funcionários, como  
subsídios de suplementação de folha de  
pagamento (17%); e

4. Empréstimos para preservar a liquidez  
da empresa (12%).

A mesma pesquisa, publicada em 28 de abril de 
2020, apresenta algumas conclusões sobre prin-
cípios para a elaboração de políticas públicas de 
financiamento a startups durante a crise:

1. Projetar um fluxo imediato de recursos do 
governo para as startups

2. Não esperar que as empresas de VC liderem 
e distribuam os recursos

3. Não criar novos instrumentos nem acionar 
novos termos

4. Oferecer grande flexibilidade em termos de 
uso de recursos

5. Alinhar os incentivos dos investidores aos do 
governo

Buscamos mapear e entender as políticas pú-
blicas de enfrentamento da crise para o ecos-
sistema de startups no Brasil e preparamos um 
modelo que classifica as iniciativas em nove 
grupos, de acordo com seu objetivo, ao mesmo 
tempo em que as divide em dois subgrupos: as 
políticas de enfrentamento direto, que buscam 

dar apoio emergencial, a fim de garantir a sobre-
vivência do maior número de possível atores, e 
as estruturais, que buscam fortalecer o ecossis-
tema como um todo e terão um impacto maior 
no médio prazo, contribuindo para acelerar o 
processo de retomada.

A lista de políticas foi preparada a partir do  
mapeamento das melhores práticas internacio-
nais14 e das sugestões colhidas de atores do 
ecossistema durante a série de eventos promovi-
da pelo BID, bem como a partir de proposições 
dos autores.

A Tabela 1 a relaciona as categorias e o impacto 
das políticas propostas para o enfrentamento 
emergencial e para a estruturação do  
ecossistema.

5  POLÍTICAS DE 
ENFRENTAMENTO

13. Governments, Don’t Let your Startups and Scaleups Die: The Importance of Well-Designed Funding Policy in Times of Crisis,  
Startup Genome (2020)
14. Para uma lista crowdsourced com exemplos específicos de políticas públicas ao redor do mundo, acesse a Global Knowledge Base curada 
por Startup Genome.

Fonte: Elaboração dos autores.

TABELA 1. IMPACTO DAS POLÍTICAS 
DE ENFRENTAMENTO POR CATEGORIA

Fomento direto

Crédito

Incentivos fiscais

Apoio ao investimento

Apoio ao emprego

Concursos e premiações

Uso do poder de compra

Qualificação de talentos

Modernização do Marco Legal

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

BAIXO

MÉDIO

MÉDIO

ALTO

MÉDIO

ALTO

MÉDIO

BAIXO

ALTO

ALTO

ALTO

Enfretamento
Emergencial

Reforço
estrutural

https://startupgenome.com/reports/well_designed_funding_policy_crisis
https://startupgenome.com/reports/covid-19-global-knowledge-base
https://startupgenome.com/reports/covid-19-global-knowledge-base
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5.1. Fomento direto  
(subvenção econômica)
APOIO FINANCEIRO DIRETO A INICIATIVAS  
DE COMBATE À CRISE

Trata-se de ações de apoio financeiro direto 
para o financiamento de atividades, de forma 
não reembolsável. Temos visto sua aplicação es-
pecialmente para financiar projetos de tecnolo-
gia nas áreas de saúde e correlatas, que possam 
apoiar diretamente o combate à pandemia e a 
seus efeitos.

STARTUP VOUCHER

Subsídios para apoiar a sobrevivência das em-
presas ou permitir sua criação. Ações como o 
auxílio emergencial que cobre parte dos salários 
ou parte do caixa das empresas enquadram-se 
nessa categoria. Notamos que, atualmente, os 
auxílios em curso no Brasil não são adequados 
a startups, pois aquelas em fase inicial contam 
com o trabalho dos próprios empreendedores, 
que não são funcionários e, portanto, ficam  
de fora do benefício. Além disso, os benefícios  
atuais não contemplam suporte no custeio  
do capital de giro das empresas, uma queixa 
recorrente entre os empreendedores. 

15. Covid-19. Governo [português] apresenta sete medidas de apoio às startups no valor de 25 milhões de euros, Expresso. PT (2020)

5.2. Crédito
ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CONCESSÃO 
DE CRÉDITO A STARTUPS

O acesso a crédito tem sido um dos caminhos 
buscados pelas empresas para reforçar seu 
caixa nesse momento de crise. Entretanto, as 
startups têm relatado dificuldades no acesso 
a produtos financeiros, que já era problemáti-
co antes da crise. Geralmente, os critérios de 
concessão e cálculo dos limites de crédito são 
concebidos para atender empresas tradicionais 
e de crescimento baixo. Dessa forma, eles valori-
zam ativos físicos como máquinas e equipamen-
tos, o histórico de faturamento e a lucratividade, 
que, via de regra, as startups não possuem. 
Como empresas de alto crescimento, as startups 
normalmente apresentam resultados financeiros 
negativos, suportados por investidores – o que 
não necessariamente significa que sejam negó-
cios ruins, mas sim que elas investem pesada-
mente no crescimento, buscando acelerar os 
resultados no longo prazo. Entretanto, quando 
avaliadas pelas réguas de concessão de crédito 
tradicionais, elas enfrentam grande dificuldade 
de conseguir a aprovação de linhas de crédito 
e, quando as conseguem, seus custos são muito 
elevados, o volume é muito baixo ou a exigên-
cia de garantias inviabiliza a operação. Como 
medida fundamental, não apenas emergencial, 
mas estruturante, é preciso desenvolver linhas 
de crédito com critérios adequados para empre-
sas inovadoras de alto crescimento. Há ainda, no 
Brasil, questões burocráticas na classificação de 
startups investidas como pequena e média em-
presa (PME), em função da forma como é feita 
a classificação de “grupo econômico”. Startups 
que tem como sócios investidores, que natural-
mente são sócios também de outras empresas, 
acabam sendo enquadradas como parte de um 
grupo econômico maior e não podem usufruir 
de linhas de financiamento específicas para 
PMEs, com condições mais favoráveis.

AMPLIAÇÃO DOS FUNDOS GARANTIDORES

Um aspecto importante do processo de conces-
são de crédito está na exigência de garantias 
reais por parte das instituições financeiras, como 
forma de reduzir o risco das operações. Ocorre 
que startups têm grande dificuldade para  

CASE: O governo de Portugal15 criou uma 
série de medidas econômicas de apoio 
emergencial a startups, que incluem o 
StartupRH Covid19, que proporciona um 
subsídio de 1 salário mínimo por funcionário 
a até 10 funcionários de startups, o Startup 
Voucher, que oferece uma bolsa mensal de 
pouco mais de 600 euros para empreen-
dedores das startups, e o Vale Incubação, 
que subsidia a contratação de serviços de 
incubação.

BOX 1.

https://expresso.pt/coronavirus/2020-04-21-Covid-19.-Governo-apresenta-sete-medidas-de-apoio-as-startups-no-valor-de-25-milhoes-de-euros


Startups do Brasil em meio à pandemia 19

POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO |||| VOLTAR AO ÍNDICE

16. The Italian Startup Act: Italy’s national strategy to support innovative startups and innovative SMEs, [Italian] Ministry of Economic Develop-
ment (Julho de 2019)
17. Mapeamento do grupo Anjos e Venture Capitalists do Brasil (junho de 2020), no prelo.

CASE: A Itália criou, dentro do bojo do 
marco legal de apoio a startups, o chamado 
startup act, um fundo garantidor para  
startups que já viabilizou mais de 1 bilhão 
de euros em créditos16. 

O interessante é que, ao contrário do que  
se imaginava, as taxas de inadimplência 
ficaram abaixo da média do mercado  
tradicional. 

prestar tais garantias (como bens imóveis, apli-
cações financeiras ou outros ativos) e, com isso, 
deixam de ter acesso a ofertas de crédito. Uma 
das alternativas de política pública para apoiar 
as startups nessa questão é a criação de fundos 
garantidores, que funcionem como avalistas em 
operações de crédito para startups, substituindo 
as garantias reais. Essa é uma forma alternati-
va mais rápida de corrigir a inadequação dos 
critérios de concessão de crédito a startups e, 
ao mesmo tempo, propiciar a elas o acesso a 
produtos de crédito do mercado como um todo.

AMPLIAÇÃO DO FORMATO VENTURE DEBT

Ainda no campo da dificuldade na prestação de 
garantias por parte das startups, uma modali-
dade de crédito que vem crescendo ao propor 
um formato alternativo de garantia é o Venture 
Debt, um formato de crédito que recebe ações 
da própria startup como garantia do pagamen-
to. No caso de startups investidas, as ações têm 
seu valor estabelecido pelas rodadas de inves-
timento realizadas, o que facilita o processo de 
avaliação e abre novas possibilidades de cap-
tação a custos potencialmente menores. Essa 
modalidade de crédito ainda é pouco utilizada 
no Brasil e na América Latina, daí acreditarmos 
que há espaço para seu crescimento. Por isso, 
recomendamos políticas públicas de incentivo  
a essa modalidade de crédito.

5.3. Incentivos fiscais
AMPLIAÇÃO DOS PRAZOS DE PAGAMENTO  
DE IMPOSTOS E ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Ações emergenciais para diminuir os desembol-
sos das empresas com impostos, alongando os 
prazos de pagamento e criando outras isenções. 

INCENTIVOS FISCAIS DE ESTÍMULO À  
INOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREGOS

Acreditamos que incentivos fiscais específicos 
podem estimular certas práticas, como por 
exemplo, a isenção fiscal temporária para em-
presas que não demitam ou que realizem no-
vas contratações em um determinado período. 
Programas como o Meu Primeiro Emprego, que 
oferece isenção de encargos trabalhistas para 
empresas que empreguem jovens de regiões 
carentes, poderiam ser ampliados, abrangendo 
recém-formados do ensino superior. Outro setor 
em que os incentivos fiscais poderiam ter apelo 
especial é no de investimentos, com redução 
dos impostos sobre ganhos de capital dos inves-
tidores de capital de risco, particularmente os 
investidores-anjo, que apostam nas fases iniciais, 
de maior risco, dos negócios.

5.4. Apoio aos  
investimentos
Entendemos que as ações mais eficazes são 
aquelas direcionadas a fortalecer o ecossistema 
de investidores já existentes, em oposição à cria-
ção de iniciativas de investimentos diretos pelo 
poder público.

AMPLIAÇÃO DOS FUNDOS DE VENTURE  
CAPITAL POR MEIO DE FUNDOS DE FUNDOS

Criação de fundos de fundos para ampliar o ca-
pital disponível para investimentos em startups 
por intermédio da rede de gestores de capi-
tal de risco já existentes. Pesquisa recente do 
grupo Investidores Anjo e Venture Capitalists do 
Brasil17 mostrou que menos de 8,8% dos fundos 
brasileiros contam com capital de agências de 
fomento e bancos de desenvolvimento.

BOX 2.
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MATCHING FUNDS E FUNDOS  
DE CO-INVESTIMENTO

Outra medida interessante é a criação de meca-
nismos de matching funds, que complementam 
investimentos realizados por investidores priva-
dos com investimento público adicional. Fundos 
de co-investimento também podem ser veículos 
utilizados nesse sentido.

ESTÍMULO A OPERAÇÕES DE VENTURE DEBT

O estímulo a operações de venture debt com re-
passes a fundos de investimentos e instituições 
financeiras especificamente para esse fim pode 
dar uma contribuição para o aumento da dis-
ponibilidade de capital para investimentos por 
parte das startups.

INCENTIVOS FISCAIS 
AO INVESTIDOR DE RISCO

Como comentamos no tópico de incentivos 
fiscais, investidores de risco, em especial, os 
investidores-anjo em startups, pagam no Brasil 
a mesma alíquota de impostos sobre ganhos 
de capital que os investimentos em títulos de 
menor risco – para muitos dos quais há incenti-
vos (imóveis, títulos de dívida pública, etc.). Por 
outro lado, o investimento anjo injeta capital 
diretamente no setor produtivo, em sua fase de 
maior risco, estimulando a geração de empregos 
e a circulação da economia, tendo um papel pre-
ponderante no desenvolvimento da inovação. Há 
ainda distorções fiscais no tratamento de inves-
tidores pessoa física e jurídica e no tratamento 
de portfólios de investimento, onde as perdas 
não são compensadas com os eventuais ganhos, 
aumentando o peso fiscal sobre os retornos.

5.5. Apoio ao emprego
SUBSÍDIO PARCIAL  
DA FOLHA DE PAGAMENTOS

Vouchers e subsídios buscando a manutenção 
de empregos, que devem levar em considera-
ção as características das startups, onde muitas 
vezes a principal força de trabalho são os pró-
prios sócios, que geralmente não são incluídos 
na folha de pagamentos, sendo assim excluídos 
do benefício.

ESTÍMULO A CONTRATAÇÕES 

Além de evitar demissões, as políticas públicas 
podem estimular as startups a fazerem novas 
contratações com a concessão de subsídios ou 
incentivos fiscais.

5.6. Concursos 
e premiações
CONCURSOS E PREMIAÇÕES

Concursos e premiações podem ser usados para 
financiar projetos de soluções que facilitem o 
enfrentamento da crise e têm sido usados de 
forma emergencial em todo mundo.

5.7. Uso do poder de  
compra do setor público
ENCOMENDAS TECNOLÓGICAS

As soluções desenvolvidas por startups apresen-
tam potencial elevado para ajudar a solucionar 
problemas do setor público. Via de regra, elas 
são inovadoras, mais eficientes, fazem melhor 
uso das tecnologias de ponta e, pela velocidade 
e agilidade das startups, costumam ser desen-
volvidas mais rapidamente e com custo menor 
que as soluções tradicionais. Entretanto, para 
viabilizar a contratação dessas soluções pelo 
setor público, é preciso alterar os processos de 
compras e sua regulamentação. Entendemos 
que mecanismos como preferência para solu-
ções de startups e a aplicação efetiva dos instru-
mentos de encomendas tecnológicas, previstos 
da Lei de Inovação, são caminhos importantes 
nesse sentido. É preciso regulamentar a utili-
zação desses instrumentos também nos níveis 
estadual e municipal, de forma a dar segurança 
jurídica para essas modalidades de contratação, 
ao mesmo tempo em que o processo de aquisi-
ções precisa ser adequado para objetos inova-
dores, em que muitas vezes não se sabe ainda a 
natureza da solução que se pretende criar. Deve-
-se entender que o processo de inovação apre-
senta riscos, naturais do seu desenvolvimento, 
e planejar entregas em fases de prototipação e 
testes, que irão avançando e ganhando escala 
na medida em que as premissas da solução que 
se pretende desenvolver sejam validadas.
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5.8. Qualificação  
de talentos
PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO

Em termos de talentos, o ecossistema sofre de 
um problema crônico de falta de profissionais 
qualificados em competências tecnológicas, 
problema esse que vem aumentando com o 
próprio crescimento do ecossistema. Ao mesmo 
tempo, enfrenta-se um cenário de desemprego 
crescente em decorrência da crise. É preciso, 
portanto, criar políticas públicas de qualificação 
de profissionais nessas competências. Existem 
diversos caminhos possíveis, que vão desde a 
modernização dos currículos de cursos técnicos 
e superiores até políticas de ampliação de vagas 
e criação de mecanismos de acessibilidade. Su-
gerimos a expansão de políticas de financiamen-
to estudantil, especialmente nas áreas tecnológi-
cas, que possam subsidiar cursos em faculdades 
privadas e escolas de tecnologia, oferecendo 
financiamento estudantil que permita qualifica-
ção em maior escala.

5.9. Reforma 
do marco legal
MARCO LEGAL DAS STARTUPS

O atual marco regulatório brasileiro apresenta 
uma série de deficiências na relação com as 
startups, em aspectos societários, trabalhistas 
e tributários, que geram insegurança jurídica, 
burocracia excessiva e acabam atuando como 
desestimulador do ecossistema de inovação. 
A modernização do sistema é imperativa para 
remover entraves e estimular a retomada das 
startups e o ambiente de inovação do país.

Estão em andamento dois projetos de moder-
nização do Marco Legal das Startups, um na 
Câmara dos Deputados e outro, de autoria do 
Executivo, que se encontra na Casa Civil para 
envio ao legislativo e propõem diversas mu-
danças para corrigir imperfeições no ambiente 
regulatório atual. 
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6. STARTUPS 
TAMBÉM SÃO  
PARTE DA  
SOLUÇÃO
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As startups são ágeis, extremamente adaptáveis 
e desenvolvem soluções inovadoras utilizando 
a tecnologia para obter eficiência, tornando 
os processos mais rápidos, simples e baratos. 
Considerando a importância da digitalização de 
processos, especialmente durante a pandemia, 
entendemos que as startups serão fundamentais 
para apoiar tanto as grandes empresas como os 
governos na geração das inovações necessárias 
para enfrentar e superar a crise.

Além disso, as startups são empresas de alto 
crescimento, portanto, do ponto de vista de po-
líticas públicas, o investimento nelas pode gerar 
efeitos maiores e, principalmente, mais rápidos, 
na criação de empregos e no desenvolvimento 
econômico do que em empresas da econo-
mia tradicional. Cabe ressaltar que, em termos 
globais, a economia das startups já é bastante 
relevante, girando ao redor de US$ 3 trilhões por 
ano.

Outro aspecto importante é que, a maior parte 
dos empregos líquidos criados na economia vem 
de novas empresas, o que, em nosso ponto de 
vista, justifica o desenvolvimento de políticas de 
incentivo específicas. Assim, do ponto de vista 
de políticas públicas, apoiar scale-ups com alta 
probabilidade de crescimento pode ser até 90% 
mais eficiente na geração futura de empregos 
do que o mesmo apoio a empresas tradicionais.

Uma análise histórica das últimas crises mostra 
a importância das startups para o processo de 
recuperação. Em 2008, as startups contribuíram 
fortemente para a retomada econômica. A rela-
ção das empresas que receberam investimentos 
de venture capital naquele ano é impressionan-

te: Facebook, LinkedIn, Palantir, Dropbox, para 
citar apenas alguns. Já em 2011, por exemplo, 
o emprego no setor de “Design de sistemas 
de computador e serviços relacionados” havia 
crescido 2,6% ao ano em relação ao nível an-
terior à recessão, enquanto na economia como 
um todo a criação de empregos foi negativa, em 
-1,2%. Mais da metade das empresas da Fortune 
500 começou durante uma contração e mais de 
50 unicórnios foram criados apenas na Grande 
Recessão, como mostram os dados do Startup 
Genome. 

6  STARTUPS TAMBÉM 
SÃO PARTE DA 
SOLUÇÃO

18. State of Entrepreneurship 2017 - Zero Barriers: Three Mega Trends Shaping the Future of Entrepreneurship, Kauffmann Foundation (2017)

Fonte: Arnobio Morelix, Kauffman Foundation calculations from  
the U.S. Census Business Dynamics Statistics
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7. CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES
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Se, por um lado, a crise afeta negativa-
mente uma em cada quatro startups, 
por outro é consenso entre as empresas 
que as medidas de apoio emergencial 
anunciadas ainda não surtiram o efeito 
esperado sobre o ecossistema.

A crise vem revelando falhas estrutu-
rais do ecossistema, como os critérios 
de concessão de crédito para pequenas 
empresas inovadoras. Ao mesmo tempo, 
ela traz a oportunidade de corrigir essas 
falhas com ações e políticas públicas 
estruturantes que, ao atacarem estes 
problemas, criam bases mais sólidas 
para acelerar o movimento de recupera-
ção pós-pandemia.

Por isso, é importante que, mais do que 
focar apenas ações emergenciais, go-
vernos e entidades de apoio implemen-
tem políticas que possam fortalecer o 
ecossistema no médio e longo prazos, 

7  CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES

como os avanços do novo Marco Legal 
das Startups, já em discussão no legisla-
tivo, ou ainda o estímulo a compras pú-
blicas de soluções criadas por startups.

Por suas características ágeis, inova-
doras e de rápido crescimento, o apoio 
a startups pode ser estratégico para 
a retomada do crescimento econômi-
co, seja pelo próprio desenvolvimento 
da economia das startups, seja por sua 
capacidade para equipar empresas e 
governos com ferramentas tecnológicas 
para adaptação mais rápida e eficiente 
ao novo contexto.
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políticas públicas para inovação. Arnobio aconselhou, trabalhou com e fez 
apresentações para CEOs, fundadores, ministros e ex-ministros de governo 
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de aprendizado e consultoria em empreendedorismo, transformação digital 
e aceleração de ecossistemas de inovação para startups, empresas e gover-
nos, além de ser vice-presidente do Dínamo, grupo de advocacy em favor 
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