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A busca por inovação tecnológica para lidar com os grandes desafios na economia e 
na sociedade tem estimulado o desenvolvimento do mercado de startups no Brasil 
e no Mundo. Segundo dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o 
ecossistema de startups tecnológicas, as Tecnolatinas, vale hoje US$ 220 bilhões. E, 
até 2030,  projeção é de ultrapassar os US$ 2 trilhões. O Brasil representa hoje 41%, 
em valor, do ecossistema latino-americano de startups (US$ 91 bilhões), e detém 57% 
dos unicórnios (aquelas startups que valem mais de US$ 1 bilhão. Considerando, 
ainda, um panorama econômico de juros baixos e dólar em alta, a busca por 
oportunidades de diversificação de investimentos justifica que se olhe com mais 
atenção para as startups brasileiras.

Nesse contexto, veio em boa hora o projeto do Marco Legal das Startups elaborado 
pelo Ministério da Economia, encaminhado para o Congresso Nacional em outubro 
de 2020 e recém sancionado pelo Presidente da República. Embora temas 
relevantes para o mercado de startups tenham ficado de fora, como regras mais 
claras de stock options e um tratamento fiscal mais equilibrado para os investidores 
anjos, fato é que esse novo marco regulatório contribui para criar um ambiente de 
maior segurança jurídica para investidores e empreendedores, como os capítulos 
deste e-book buscam demonstrar. 

De nosso lado, ao completar 6 anos, o Madrona Advogados sente-se parte integrante 
desse processo de retomada da economia brasileira, tão impactada pelas crises, 
sendo a principal delas – e que ainda persiste – a sanitária. Inspirados no trabalho 
desenvolvido pelo Banco Mundial de avaliação de como leis e regulações promovem 
ou restringem as atividades empresariais, elaboramos esse “Doing Business – 
Startups”. Tomando por base os temas abordados no Marco Legal das Startups, 
nossos sócios e associados elaboraram os capítulos que integram esta obra com 
comentários sobre as novidades trazidas pelo novo marco regulatório, bem como 
com observações sobre eventuais questões relevantes para as startups, mas que não 
foram endereçadas pelo texto normativo. 

Nosso intuito ao desenvolver esse e-book é compartilhar nosso conhecimento 
jurídico que possa ajudar tanto os empreendedores que sonham grande, quanto os 
investidores que impulsionam o desenvolvimento econômico do País, a realizar 
negócios neste pujante  ecossistema de forma segura e criativa. 

Ricardo Madrona,
CEO do Madrona Advogados

APRESENTAÇÃO
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O Marco Legal das Startups teve como origem o 
Projeto de Lei Complementar nº 146/19, que foi 
apresentado pelo Governo Federal ao Congresso 
Nacional em outubro de 2020, após quase dois anos 
de gestação no Ministério da Economia. Aprovado 
ainda na primeira quinzena de maio de 2021 pela 
Câmara dos Deputados, como a avaliação realizada 
pelos deputados tratou apenas das emendas 
apresentadas pelo Senado Federal, o texto do projeto 
não precisou retornar ao Senado, sendo remetido para 
sanção presidencial no dia 12.05.2021.

De acordo com a nota divulgada pela Secretaria-Geral 
da Presidência da República quando o projeto foi 

enviado para o Congresso Nacional, a proposta tem 
como objetivo estabelecer o marco legal para a criação 
e o crescimento de novos empreendimentos ao 
fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo 
inovador no Brasil, por meio do apoio à atuação das 
empresas startups.

O foco do Marco Legal é a empresa que tem como 
característica principal a inovação aplicada ao seu 
modelo de negócio, ao seu produto ou ao seu serviço. 
Para o aprimoramento do ecossistema nacional do 
empreendedorismo inovador, o Marco Legal das 
Startups propõe medidas para:

Prestes a ser sancionada pela Presidência da República, o Marco Legal das Startups 
aborda um conjunto de questões jurídicas que são consideradas estratégicas para 

os investidores e para as startups, como será abordado nos próximos capítulos. 

Estimular o investimento
em inovação

Regulamentar o ambiente
regulatório experimental

Fomentar a pesquisa, o
desenvolvimento e a inovação

Facilitar a contratação de
soluções inovadoras pelo Estado

Simplificar a criação
de empresas inovadoras
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Os principais tipos societários utilizados para a constituição de startups no 
Brasil são as sociedades limitadas e as sociedades anônimas. As principais 
características de cada um dos tipos societários, a serem consideradas 

quando da sua escolha, são as seguintes:

Limitada
l Possibilidade de possuir apenas um único
sócio, não havendo um limite máximo

l Necessidade de contar com ao menos
um administrador

l Todos os sócios têm direito a voto e boa
parte das decisões são tomadas por sócios
representando 75% do capital social

l A distribuição de lucros pode ser feita
desproporcionalmente à participação de
cada sócio no capital social

S/A
l Precisam contar com dois ou mais sócios
(com exceção de subsidiárias integrais, que devem
obedecer a alguns pré-requisitos e ter como único
sócio uma sociedade brasileira)

l Necessidade de contar com ao menos dois diretores

l É possível a existência de ações sem direito voto e
o controle da sociedade é representado por 50%
do capital social

l A distribuição de lucros deve ser proporcional à
participação de cada sócio no capital social

l O montante aportado pelo sócio não precisa
guardar proporção direta com a participação
societária a que dará direito - um investidor pode
aportar um valor maior que o capital social da
sociedade e, ainda assim, receber uma participação
minoritária na sociedade.

l A publicação das atas de assembleias é obrigatória
e isso pode representar um custo adicional para o
funcionamento da sociedade
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LICENÇAS
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Independentemente do tipo societário escolhido, os 
atos de constituição da sociedade precisarão ser 
registrados na Junta Comercial do estado da sede da 
sociedade.

Além deste registro inicial, todas as sociedades 
precisam obter a inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia 
(CNPJ/ME), na prefeitura do município em que está 
localizada (inscrição municipal) e, no caso de 
sociedades que irão atuar no comércio ou fabricação 
de bens, na Secretaria da Fazenda do Estados em que 
irá operar (inscrição estadual).

Outros registros e licenças necessárias para a 
operação das sociedade incluem o alvará de 
funcionamento ou licença de funcionamento (o nome 

varia de prefeitura para prefeitura), necessária para 
todas as atividades, o RADAR, para empresas que 
pretendem importar e exportar bens, as licenças junto 
à vigilância sanitária e órgãos de controle ambiental, 
dependendo do tipo de atividade desenvolvida, e 
outras licenças específicas caso as atividades sejam 
reguladas, como registro na SUSEP para seguradoras, 
registro na ANVISA para empresas que operem com 
produtos ou atividades farmacêuticas, médico 
hospitalares e relativas a cosméticos, entre outras, 
Banco Central e/ou Comissão de Valores Mobiliários, 
para atividades financeiras.

Com relação às atividades reguladas, o novo marco 
legal trouxe a possibilidade das Startups operarem em 
ambientes regulatórios experimentais (sandbox 
regulatório), nos quais as sociedades poderão testar 
modelos de negócios inovadores, com a redução e/ou 
suspensão temporária, pelo órgão ou entidade 

reguladora daquela atividade, de determinadas 
regras exigidas das empresas atuantes 

no mesmo setor.
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INTELECTUAL
Considerando que grande parte das Startups tem foco na inovação, a proteção de seus 

direitos de propriedade intelectual é de grande relevância. As proteções básicas a 
serem consideradas por todas as sociedades são as seguintes:

Especialmente na área de propriedade intelectual, o novo marco legal concede 
prioridade de análise para pedidos de patente e de registro de marca perante 

INPI, por meio do portal de simplificação de registro.

Patentes e desenhos industriais
Também têm proteção via registro no INPI por prazo determinado. É 
importante notar que o pedido de registro deve ser apresentado antes do 
objeto da patente/desenho industrial ser explorado comercialmente.

Nome comercial
É a própria denominação da sociedade. A proteção tem abrangência estadual e 
relacionada com a atividade da sociedade. Portanto, se o interesse é a proteção do 
nome em todo o território nacional, é preciso solicitar essa proteção em cada um dos 
estados.

Marca
Ela também está relacionada à atividade da sociedade, mas tem proteção em todo 
o território nacional uma vez registrada no INPI. O registro é válido por dez anos e 
pode ser renovado. É importante considerar também os planos de expansão da 
sociedade e o eventual interesse na proteção da marca em outros países.

Outros direitos de autor
São protegidos independentemente de registro mas algumas modalidade 
de registro podem ser consideradas para provar a anterioridade da criação e 
a autoria.

Software
A proteção é feita através de registro do código fonte no INPI. 
Entretanto, muitos desenvolvedores preferem manter um código 
fonte em segredo ao invés de registrá-lo.
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DADOS

A Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), 
Lei º 13.709/18, que entrou em vigor em setembro de 
2020, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais de 
pessoas físicas, com o objetivo de proteger a liberdade, 
a privacidade e os demais direitos da personalidade 
dos indivíduos. 

Sabendo que as startups possuem foco em inovação e 
tecnologia, é imprescindível que realizem a 
adequação à LGPD para assegurar que os titulares dos 
dados não sofram qualquer prejuízo relacionado a 
incidentes de segurança. Outra questão é que a 
credibilidade de uma startup estará atrelada 
diretamente a sua capacidade de realizar o 
tratamento de dados de forma segura, sigilosa e 
eficiente, permitindo que clientes, fornecedores de 
serviços e parceiros comerciais reconheçam e confiem 
seus dados à startup.

As primeiras providências a serem tomadas pelas 
startups devem ser:

l Reformular ou criar uma política de termos de uso e 
políticas de privacidade;

l Esclarecer ao usuário/ titular do dado a respeito do 
armazenamento dos dados e de suas respectivas 
finalidades;

l Solicitar a autorização dos usuários/ titulares do dado 
para manter os dados previamente registrados pela 
startup; 

l Atualizar os contratos firmados entre a startup e 
outras empresas, pessoas físicas, ou qualquer outra 
parte, em anuência à LGPD;

l Reestruturar os métodos utilizados para a segurança 
dos dados armazenados e a segurança cibernética da 
startup, para mitigar os riscos da ocorrência de 
incidentes e vazamentos de dados; e

l Mapeamento do fluxo de dados armazenados.

A expectativa da ANPD era de que as empresas 
utilizassem os primeiros meses de vigência da LGPD 
para se adequarem a lei. Diferentemente do que era 
esperado, de acordo com um estudo realizado pela 
Deloitte1, em 2021, apenas 38% das empresas ainda 
não estão adequadas à LGPD, 46% declaram estar 
parcialmente adequada e 16% admitem não estar em 
conformidade com a norma, o que reflete um cenário 
preocupante no que tange a segurança dos dados e a 
credibilidade da lei perante a sociedade.

 1  Fonte: https://www2.deloitte.com/br/pt/footerlinks/pressreleasespage/agenda-2021.html
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No ambiente inovador das startups, a adoção de planos de Incentivo a Longo 
Prazo (ILP), como o Stock Option Plan – (SOP), tem se tornado cada vez mais 

comum, como ferramenta de retenção e otimização de resultados.

l Modalidade de ILP concedido pelas companhias a determinados 
administradores ou empregados, visando o crescimento da companhia 
e a retenção de talentos, alinhando os interesses dos acionistas e dos 
optionholders.

l A companhia outorga ao colaborador o direito de comprar, em uma 
data futura, ações da companhia, por preço previamente acordado, 
mediante o atendimento de condições pré-estabelecidas no SOP.

O que são as opções
de compra de ações?

O vesting ou a carência, são as condições, temporais e/ou associadas à 
performance individuais/coletivas que o colaborador elegível ao SOP 
deve cumprir para que as opções que lhe foram outorgadas sejam 
efetivamente entregues. As condições de performance acima citadas 
podem existir em conjunto ou isoladamente.

Vesting:

l Art. 168, parágrafo terceiro da Lei das Sociedades Anônimas 
(LSA): “O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite do 
capital autorizado, e de acordo com o plano aprovado pela 
assembleia geral, outorgue opção de compra de ações a seus 
administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem 
serviços à companhia ou a sociedade sob o seu controle”.

Previsão legal: 
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Linha do tempoLinha do tempo

Lorem ipsum

Condições de
Elegibilidade ao Plano

Outorga da Opção de Compra
aos Beneficiários / Assinatura

do Contrato
Exercício do Direito da

Opção pelos Beneficiários

Alienação das Ações
pelo Beneficiário

Período de Carência
[temporal / condições]

Vesting Period

Período de Bloqueio
Lock Up
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Ante a ausência de legislação específica regulamentando o SOP, as 
diretrizes de concessão e validade destes planos se pautam na 
posição jurisprudencial sobre o tema, que tem se consolidado no 
sentido de excluir a natureza remuneratória do plano de compra de 
ações, desde que observados determinados requisitos:

(I) Expectativa de Direito: deve ser mera expectativa de direito, 
podendo o colaborado exercer ou não o seu direito de compra;

(II) Risco Mercantil: a operação deve envolver riscos ao colaborador, 
seja porque que a opção foi outorgada de forma onerosa e/ou as 
ações somente poderão ser vendidas a valor de mercado em 
momento posterior à sua aquisição;

(III) Onerosidade: o SOP deve ser necessariamente 
oneroso, com efetivo desembolso do valor da opção 
pelo colaborador; 

(IV) Eventualidade: os ganhos devem ser eventuais, 
sem garantia de ganho, estando o colaborador 
sujeito às oscilações de mercado;

(V) Isonomia: recomenda-se que sejam elegíveis todos os 
colaboradores da mesma categoria.

l Neste sentido, para que seja atribuída a pretendida natureza 
mercantil ao SOP, devem ser observados os supracitados 
requisitos. A descaracterização da natureza mercantil do SOP 
implica na incidência de encargos tributários, trabalhistas e 
previdenciários sobre os montantes pagos ou vantagens 
adquiridas no âmbito do SOP, com efeitos adversos tanto para 
pessoas físicas beneficiárias, quanto para a pessoa jurídica 
pagadora.

Natureza
jurídica do SOP
A depender de suas características e condições,
ao plano de stock option poderá ser atribuída:

l Natureza Remuneratória – assemelhando-se à parcela salarial ou 
de pró-labore e sujeito, portanto, sujeito à incidência de verbas 
trabalhistas e dos encargos sociais e tributários; ou

l Natureza Mercantil – caso em que não haverá incidência de INSS e 
repercussão em verbas trabalhistas.
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Marco legal
das startups
Tentativa de regulamentação
da natureza do SOP
l A redação original do Projeto de Lei nº 146/19 
pretendia regulamentar a natureza do SOP, atribuindo 
expressamente à opção de compra de ações um 
caráter mercantil, visando encerrar as discussões 
sobre a sua natureza, ao torná-lo juridicamente mais 
seguro e atraente para concedentes e beneficiários.

l Contudo, na Câmara dos Deputados, houve a 
alteração do texto original do projeto para atribuir ao 
SOP natureza remuneratória, gerando inúmeras 
críticas do empresariado. Não obstante, o projeto 
seguiu para o Senado, e foi aprovado com a exclusão 
da regulamentação, com a supressão do capítulo VII 
do Projeto (artigos 16 a 20), que tratava da opção de 
compra de ações, sob o argumento que referida 
matéria não se restringe às startups, merecendo, 
portanto, regulamentação mais abrangente, em 
projeto de lei específico.

l A aprovação de uma regulamentação específica 
sobre stock options se faz absolutamente necessária 
por trazer segurança jurídica ao instituto, seja pela 
definição de critérios mínimos e objetivos de 
estruturação do plano, seja para consolidação do 
entendimento quanto à sua natureza jurídica, posto 
que a ausência de parâmetros legais objetivos acerca 
da natureza do SOP permite a existência de situações 
semelhantes, com tratamentos jurídicos distintos. 

l Nesse sentido, até que haja a efetiva regulamentação 
da matéria, para minimizar discussões futuras quanto 
à natureza do incentivo, recomendamos a elaboração 
de planos e contratos de opção de compra mais 
robustos e bem estruturados, elaborados 
considerando os aspectos societários, trabalhistas e 
fiscais, que prevejam, de forma clara e objetiva, regras 
quanto à elegibilidade, prazo de vigência, definição 
dos eventos de liquidez, preço pré-estabelecido para o 
exercício de compra, prazo e condições de carência 
(vesting), que tornem possível que se verifique com 
facilidade o caráter oneroso e mercantil do plano.

Importância de
uma regulamentação
mais específica
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Com relação à captação de recursos, o Marco Legal 
das Startups trouxe uma importante inovação, ao 
garantir que os aportes de capital conversíveis em 
participação societária (contrato de mútuo 
conversível, debênture conversível, entre outros) não 
trazem os direitos e responsabilidades atribuíveis aos 
sócios da empresa, até que os respectivos investidores 
ingressem, formalmente, no quadro de sócios da 
empresa. Em razão disso, o investidor não responderá 
por dívidas da empresa.

investimento
direto na sociedade
o investidor se torna
sócio da sociedade

contrato de
participação
é uma espécie de mútuo
conversível com regras
específicas quanto aos
prazos para aporte e resgate
e tributação, entre outras

debêntures
são instrumentos de dívida
usados para captação privada
de recursos, geralmente por
empresas em estágio mais
maduro de desenvolvimento

mútuo
conversível
o investidor empresta o
dinheiro para a sociedade
com a opção de converte-lo
em participação societária
depois de um determinado
período

Ainda, as Startups vão passar a contar com uma 
vantagem adicional na captação de recursos, uma vez 
que empresas que possuem obrigações de 
investimento em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação poderão cumprir seus compromissos com a 
realização de aporte de recursos em Startups por 
intermédio de três instrumentos: (I) fundos 
patrimoniais destinados à inovação, regulados pela Lei 
nº. 13.800/2019; (II) Fundos de Investimento em 
Participações (FIP), autorizados pela Comissão de 
Valores Imobiliários (CVM), nas categorias, capital 
semente, empresas emergentes e empresas com 
produção econômica intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação; e, (III) investimentos em 
programas, editais ou concursos gerenciados por 
instituições públicas, destinados ao financiamento, a 
aceleração e a escalabilidade de Startups.

Outro aspecto importante na captação de recursos é 
que, mesmo com a proteção acima descrita, em todas 
as modalidades de investimento na sociedade, o 
investidor provavelmente fará uma revisão geral da 
situação jurídica e financeira da empresa, analisando 
as práticas contábeis, trabalhistas e tributárias, 
contratos celebrados pela sociedade, processos em 
andamento, regularidade de registros, licenças e 
documentos societários, entre outros. Por esta razão, é 
importante manter a sociedade organizada desde o 
início de suas atividades, evitando contingências que 
venham a desestimular investimentos futuros de 
terceiros.

Existem várias opções para as sociedades financiarem 
suas atividades, sendo a primeira delas o próprio 
capital dos seus fundadores. As opções incluem ainda 
linhas de crédito bancárias e investimentos de 
terceiros (investidores anjos, capital semente, private 
equity, venture capital e outros).

Para a captação de investimentos de terceiros, 
existem alguns mecanismos:
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No caso de investidor pessoa física, um veto 
presidencial acabou retirando uma novidade 
importante trazida pelo Marco Legal para fins de 
apuração e de pagamento do imposto de renda sobre 
o ganho de capital: a possibilidade de incluir no custo 
de aquisição as perdas incorridas nas operações de 
aporte de capital na startup realizadas com os 
instrumentos previstos no marco. Isso é relevante para 
a apuração dos ganhos de capital auferidos com a 
venda das participações societárias convertidas em 
decorrência do investimento, pois reduz o montante 
a ser pago de imposto. Aguarda-se agora a avaliação 
desse veto pelo Congresso Nacional. 

Questão da maior relevância na estruturação dos 
investimentos em startups é considerar os aspectos 
tributários envolvidos, que podem impactar o custo 
da operação. Para mitigar os riscos tributários ao 
investidor oriundos da opção pela participação 
societária por intermédio do investimento direto, 
como a possibilidade de responsabilização pessoal 
dos sócios de uma sociedade limitada por dívidas 
tributárias por intermédio da desconsideração da 
personalidade jurídica, os investidores têm preferido 
se utilizar dos instrumentos conversíveis para investir 
em startups.

As modalidades contratuais mais utilizadas pelo 
mercado são o mútuo conversível e o contrato de 
participação. Ressalte-se que a tributação incidente 
sobre os investimentos realizados a partir desses 

instrumentos contratuais não foi alterada pelo Marco 
Legal das Startups. Isso perpetua um tratamento 
fiscal desigual sobre o investimento em startups, 
uma vez que diversos investimentos com menor risco 
e maior liquidez tem seus rendimentos isentos, tais 
como fundos de investimento imobiliário, debêntures 
incentivadas, LCIs/LCAs, entre outros. 

Abaixo segue um comparativo desses dois contratos, 
considerando-se os seus reflexos tributários:

Mútuo Conversível
Aporte: IOF (se o mutuante for pessoa jurídica)

Juros e Encargos: IRRF de 15% a 22,5% (conforme o 
prazo do contrato)

Alienação dos Direitos: IRRF de 15% até R$ 5 milhões, 
17,5% até R$ 10 milhões, 20% até R$ 30 milhões e 22,5% 
acima de R$ 30 milhões

Contrato de Participação
Aporte: não tributado

Distribuição dos Resultados e/ou Resgate do Aporte: 
IRRF de 15% a 22,5% (conforme o prazo do contrato

Alienação dos Direitos: IRRF de 15% a 22,5% 
(conforme o prazo do contrato). Após 2 anos, 15%
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Envolve startups em estágio avançado de desenvolvimento e ocorre por meio da 
alienação de participação privadamente ou a realização de oferta pública inicial de 
distribuição de valores mobiliários (initial public offering - IPO). Os fundadores e/ou 
investidores iniciais (investidores anjos, capital semente, private equity, venture capital e 
outros) buscam retorno do investimento (humano e/ou financeiro) realizado na startup 

ou alavancar o crescimento dela. O desinvestimento pode ocorrer por:

Alienação de participação, geralmente do controle de companhias 
fechadas, a investidores estratégicos ou até outros fundos de private 
equity e eventualmente por meio da utilização de mecanismos 
societários implementados quando do ingresso dos investidores iniciais 
na startup (por exemplo, cláusulas de drag along ou tag along).

 Alienação

Mecanismo público para acesso ao capital e para conferir liquidez aos 
valores mobiliários, funcionando como alternativa a modalidades 
privadas de captação. Pode se dar de forma primária (emissão de novas 
ações) e/ou secundária (oferta das ações de titularidade dos atuais 
acionistas), e ainda no mercado nacional e/ou internacional. É comum os 
investidores iniciais (em especial os fundos de private equity), quando do 
seu ingresso, incluírem obrigação de a companhia realizar IPO quando 
verificada boas condições para tanto (cláusula IPO Right). 

Processo longo e complexo, requer bastante planejamento e tem o seu 
sucesso atrelado ao perfil da startup, ponto de maturidade do negócio e 
às condições do mercado à época da oferta. 

O Marco Legal das Startups pretende dar à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), a entidade que regula e fiscaliza o mercado de 
capitais, autorização para facilitar o acesso de companhias de menor 
porte (receita bruta anual inferior a R$ 500 milhões, segundo o Marco 
Legal) por meio da dispensa ou modulação de regras durante e 
após o IPO. A CVM, por sua vez, está discutindo atualmente 
a revisão da regulamentação das ofertas públicas 
para simplificar o processo como um todo.

 IPO
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As compras públicas apresentam-se como outra 
oportunidade para startups, haja vista o expressivo 
poder de compra pela Administração Pública. Para 
ilustrar, apresentamos abaixo o volume de compras 
públicas tão somente do Governo Federal: 

Como demonstrado pelas informações, existem 
expressivos valores desembolsados anualmente 
pelo Estado, correspondendo a relevante mercado 
para iniciativa privada.  Ademais, as informações 
ainda sugerem que parte expressiva das compras 
públicas acaba sendo direcionada para micro e 
pequenas empresas, o que pode beneficiar 
startups. 
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Contratações
Públicas

Dados acumulados no período
jan/2019-jan/2021  

 R$177.558.187.167,81 

 911.598 

 136.019

 225.874 

Valor total empenhado
em contratações

Processos de compras

Quantidade de contratos

Fornecedores participantes

Volume das contratações
públicas federais

2

90.176
85.697

75.926

64.111 64.589
69.398

59.135 56.976 57.167

2018 2019 2020

Outros portes Micro empresa Pequena empresa

Compras homologadas por período

Itens por tipo de contratação

85,1%
9,7%

4,5%

Materiais

Serviços

Soluções de TIC

Serviços de engenharia

Obras

2 Fonte: http://paineldecompras.economia.gov.br>. Acessado 20.04.2021.
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Quais os incentivos
à inovação nas novas
contratações públicas?
l De acordo com a nova lei de licitações (Lei 14.133/2021), há dispensa de 
licitação para contratações de obras e serviços abaixo de R$ 100 mil, no caso 
de obras de engenharia e manutenção de veículos, e abaixo de R$ 50 mil, 
para os demais tipos de serviços3;

l Poderá haver previsão nos editais de margem de preferência para bens e 
serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica, 
ou seja, produtos nacionais são preferidos aos estrangeiros no critério de 
desempate, conforme situação concreta de cada licitação;

l Conforme Lei Complementar 123/2006, micro e pequena empresa poderão 
participar de licitações, ainda que com restrições e pendências fiscais e 
trabalhistas. A regularidade fiscal e trabalhista será exigida para fins de 
assinatura do contrato;

l A nova Lei nº 14.133/2021 prevê a possibilidade de o privado dialogar com o 
público para apresentação de oportunidades de parceria e soluções aos 
problemas da Administração Pública (Diálogo competitivo e PMI);

l Dispensa de licitação para a contratação de instituição brasileira que tenha 
como finalidade o estímulo à inovação.

Novidade PL Startups: Possibilidade de empresas que possuem obrigação 
de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação de cumprir com 
seus compromissos com aporte e recursos em startups.

Incentivo pelo Estado
em projetos de P&D para
contratação de startups:

 

 

 

 

Regras específicas e
facilitadas para as
contratações de 
soluções inovadoras

Contrato Público para
Solução Inovadora (CPSI)

l O objeto a ser contratado pode ser limitado 
à descrição de um problema, cabendo aos 
proponentes apresentar soluções;

l As propostas poderão ter como critério o 
potencial de solução de problemas;

l A documentação de habilitação poderá ser 
dispensada, no todo ou em parte; 

l A garantia para a contratação poderá ser 
dispensada.

Contrato a ser celebrado entre a 
Administração Pública e startups, prevendo 
metas de êxito da solução, matriz de risco 
e remuneração fixa ou variável.

Novidades do PL das
Startups nas contratações

 3 Vale observar que os valores são diferentes daqueles praticados em contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993. A legislação da década de noventa ainda estará vigente pelos próximos anos, embora seja possível que o poder 
público já adote o disposto na nova legislação de contratações públicas, de 2021. Se for adotada a legislação da década de noventa, isto é, a Lei nº 8.666/1993, os valores para contratação com dispensa de licitação serão os 
seguintes: para contratações de obras e serviços abaixo de R$ 33 mil, no caso de obras de engenharia e manutenção de veículos, e abaixo de R$ 17.600,00, para os demais tipos de serviços.
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Lei Federal 10.973/2004 dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica no ambiente produtivo, se guiando pelos princípios 
da (I) promoção e continuidade do desenvolvimento científico, tecnológico 
e de inovação e a (II) promoção da competitividade empresarial.

Lei de Inovação
a. Instrumentos de estímulo
    à inovação empresarial

União, Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as Instituições Científica, 
Tecnológica e de Inovação (ICTs) e suas agências de fomento.

b. Quem pode incentivar?

A concessão de um benefício está condicionada à assunção de 
contrapartidas por parte da Empresa participante, conforme termo ou 
contrato a ser celebrado com a Administração Pública.

Importante

 

  

 

 

ICTS

Ente da administração pública ou pessoa 
jurídica de direito privado sem fins lucrativos 
legalmente constituída sob as leis brasileiras, 
com sede e foro no País, que inclua em sua 
missão institucional ou em seu objetivo 
social ou estatutário a pesquisa básica ou 
aplicada de caráter científico ou tecnológico 
ou o desenvolvimento de novos produtos, 
serviços ou processos.

Órgão ou instituição de natureza pública ou 
privada que tenha entre os seus objetivos o 
financiamento de ações que visem a 
estimular e promover o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da inovação.

Novidades do PL das
Startups nas contratações

Agência
de Fomento

Instrumentos de incentivo previstos na Lei 10.973/2004, regulamentada 
pelo Decreto 9.283/2018, são:

l Subvenção econômica;
l Financiamento;
l Participação societária; 
l Bônus tecnológico;
l Encomenda tecnológica; 
l Incentivos fiscais;

l Concessão de bolsas; 
l Uso do poder de compra do Estado; 
l Fundos de investimentos;
l Fundos de participação; 
l Títulos financeiros, incentivados ou não; 
l Previsão de investimento em pesquisa 
e desenvolvimento em contratos de 
concessão de serviços públicos ou em 
regulações setoriais.

!
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4 Fonte: https://distrito.me/wp-content/uploads/2021/04/VentureCapitalDistrito.pdf
5 Fonte: https://medium.com/deep-wylinka/as-7-tend%C3%AAncias-de-startups-para-o-brasil-em-2021-b9541d5bf234. 

Embora o recém aprovado Marco Legal das Startups não tenha endereçado todas as questões 
legais e tributárias relevantes para os investidores e empreendedores, deve-se considerar que a 
sua aprovação representa um marco regulatório importante no sentido de garantir mais 
segurança jurídica ao ecossistema de inovação brasileiro.

Com regras claras e riscos devidamente delimitados para os investidores privados, somado ao 
incentivo à inovação que poder vir do Poder Público, o que se espera para os próximos anos é 
um incremento no ambiente de negócios voltados para startups no Brasil. 

De acordo com a Distrito, startup que realiza pesquisas sobre o mercado brasileiro de startups, 
somente no primeiro trimestre de 2021, foram movimentados US$ 1,93 bilhões, que tiveram 
como origem cerca de 155 operações de venture capital e 56 operações de fusões e aquisições, 
envolvendo empresas nascentes de tecnologia. 

Avaliando os setores econômicos em que ocorreu o maior volume de investimentos em 2021, a 
Distrito identificou os 5 mais relevantes: 1) FinTech (US$ 586.4 milhões), com 30 operações; 2) 
PropTech (US$ 425.9 milhões), com 3 operações; 3) RetailTech (US$ 295.7 milhões), com 16 
operações; 4) EdTech (US$ 222.5 milhões), com 16 operações; e 5) Supplay Chain (US$ 214.6 
milhões), com 3 operações4. 

No tocante ao futuro do mercado brasileiro de startups, de acordo com a Wylinka, organização 
voltada ao desenvolvimento de ecossistemas de inovação e empreendedorismo, deve-se 
prestar atenção nas seguintes tendências: 

1) Crescimento do varejo online e de todo o seu ecossistema de serviços complementares; 

2) Surgimento e fortalecimento de novas modalidades de serviços ligados à saúde (operadoras, 
planos e intermediários); 

3) Desenvolvimento da engenharia de alimentos, principalmente das plant-based meats; 

4) Diversificação e ampliação de produtos de ensino digitalizados que atendem à demanda de 
personalização da educação permitida pelo digital; 

5) Soluções de infraestrutura para trabalho híbrido, que vão desde serviços para setup de 
ambientes de trabalho em casa, até ao desenvolvimento de soluções de “spatial audio”, que 
permitem que conversas ocorram de maneira similar aos espaços de escritórios (encontros 
fortuitos, momentos de relaxamento, espaços de foco e mais)5.

Nesse contexto, o Madrona Advogados espera que esta iniciativa possa contribuir para o 
fomento e fortalecimento do mercado de startups no Brasil. 



madronalaw.com.br



