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Startups
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Alavancar o ecossistema de 

startups no Brasil

Melhoria do ambiente de negócios

Contratação de startups pela administração pública

Aumento da oferta de capital para investimento

Melhor captação e retenção de talentos

Fomento aos novos modelos de negócios

Maior segurança jurídica a empreendedores e invests.



Texto do Marco Legal foi elaborado em colaboração 
com o setor privado
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Linha do tempo de trabalhos para o Marco

Estruturação Consulta pública Consolidação Redação final
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Discussão com os 

principais stakeholders

• 711 respondentes

• 80% setor privado

• +7.000 comentários

Draft de propostas

• 50 instituições privadas

• 20 instituições públicas

• 160 participantes

Ferramentas de BI para 

análise dos resultados

• Entendimento de 

percepção da população

• Alinhamento de áreas 

prioritárias

Elaboração da versão 

final da proposta 

normativa

• Alinhamento de governo: 

ME (STRAB, RFB e SEGES) 

e MCTIC

• Envio ao Congresso

Fev – Mai/19 Mai – Jun/19 Jul – Ago/19 Ago – Nov/19 3



Consulta: dois grandes blocos:
(A) propostas normativas e (B) definição de público-alvo
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Propostas normativas
Avaliação de propostas para 

inclusão no texto do PL 

Startups
Definição de abrangência, 

parâmetros objetivos
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Atuação do 

Estado

Proposta do Projeto de Lei envolverá 4 eixos 
estratégicos

Ambiente

de negócios

1
S.A. Simplificada

Facilitação de investimento no SIMPLES

Limites à resp. tributária na baixa

Trabalho e 

colaboração
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Sandbox regulatório

Contratação pública de inovaçõesStock options

Facilitação de 

investimentos

2
Fomento à PD&I

Redução de barreiras ao invest-anjo
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Conceito de Startup
Questões na Consulta Pública

PARÂMETROS OBJETIVOS
• Enquadramento tributário

• Tempo de constituição

• Faturamento bruto anual

• Investimento % em P,D&I

• Dimensão da equipe

• Formação da equipe

• Enquadramento societário

• Autodeclaração

• Distribuição de lucros

• Propriedade intelectual

PARÂMETROS CONCEITUAIS
• Atuação em ambiente de 

risco

• Novos modelos de negócio

• Produto/solução intensiva em 
tecnologia

• Comercializar 
produto/serviço inovador



Obrigado!


