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O Brasil é um celeiro de ideias e 
conta com legislação moderna 
e específica para a atração de 
venture capital. Resta-nos fazer 
as “lições de casa” esperadas 
pelo mercado 
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"Unicórnio” é um termo 
que se refere a qualquer 
startup que tenha 
atingido valuation de, 

pelo menos, US$ 1 bilhão. No 
Brasil, existem alguns exemplos de 
empresas que se enquadram na 
definição (veja box); recentemente, 
um desses empreendimentos 
tornou-se Decacórnio, isto é, passou 
a valer dez vezes US$ 1 bilhão. 

A campeã atende pelo nome de 
Nubank, e já figura como um dos 
maiores bancos digitais do planeta. 
A marca dos US$ 10 bilhões foi 
alcançada durante uma rodada 
de captação – Serie F –, liderada 
pelo fundo TCV, e que contou com 
as participações de players como 
a Tencent, DST Global, Sequoia 
Capital, Dragoneer, Ribbit Capital e 
Thrive Capital. A empresa já captou, 
no total, US$ 820 milhões de 
diversos investidores em troca de 
ações e mais captações em dívida 
com outros investidores.

Esse resultado demonstra que, 
mesmo em um cenário de relativa 
instabilidade política e econômica, 
empreendedores brasileiros 
tiveram a capacidade de identificar 
oportunidades e colocar em prática 
projetos de grande sucesso. Dentre 
os unicórnios verde-amarelos, 
temos provedores de soluções 
em mobilidade, fintechs, rede 
de academias nacionalmente 
integradas e serviços de educação.

Hoje, já se sabe que grandes 
gestores de venture capital estão 
vindo para o Brasil. Afinal, temos 
um mercado consumidor 
gigantesco. A SoftBank, por 
exemplo, alocou US$ 5 bilhões 
na América Latina e a maior parte 
desse dinheiro já está sendo 
investido em startups no Brasil. 
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É certo que a entrada desse 
capital estrangeiro faz bem 
para a economia, para o nosso 
ecossistema de negócios. 
Com menor participação de 
estrangeiros, há também os 
investidores-anjo: pessoas físicas 
que aplicam recursos próprios em 
startups, assumindo participações 
minoritárias e colocando sua 
experiência profissional a serviço 
do desenvolvimento da empresa 
apoiada.

É importante ressaltar a importância 
de um MVP (sigla de Minimum 
Viable Product, ou, em português, 
“produto mínimo viável”) para 
a empresa candidata a receber 
investimentos. O MVP é uma 
espécie de protótipo do negócio, 
normalmente composto de testes 
primários que demonstram sua 
viabilidade. É essencial para que os 
potenciais investidores, sobretudo 
aqueles que ingressarão na fase 
inicial do projeto, avaliem se a 
proposta reúne as qualidades 
necessárias para se transformar em 
um produto lucrativo “na vida real”. 

No caso brasileiro, os unicórnios 
que prosperaram por aqui 
indicam que as ideias voltadas à 
desburocratização e à eliminação 
de processos intermediários são 
as mais bem recebidas pelos 
consumidores e usuários. 

Vale dizer que diferentes fundos 
são especializados em diferentes 
séries de investimento. Funciona 
assim: nos estágios iniciais das 
startups, entram em cena as 
séries seed (algo como “séries 
de investimentos-semente”). Nas 
Séries A, a empresa já tem um 
modelo de negócios, mercado 
e público-alvo definidos. Nessa 
etapa, o investimento é voltado 
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a impulsionar as atividades e/ou a 
viabilizar expansões. 

A captação de recursos na categoria 
Séries B tem como principal 
objetivo o escalonamento de um 
negócio já estabelecido, com vistas 
ao aprimoramento de processos, 
à ampliação da empresa e até à 
conquista de novos mercados. 

Na rodada de Séries C, normalmente 
o que se busca é capital para agilizar 
alguns processos que estão na mira 
da empresa, mas que poderiam 
demorar demais sem esse aporte 
financeiro. Esse dinheiro viabiliza, 
por exemplo, a aquisição de novas 
companhias ou a entrada em países 
estrangeiros.

O processo se autorrealimenta; 
fundadores de negócios de sucesso 
acabam voltando ao mercado para 
investir em novas startups. 

O governo investe dinheiro em 
startups por meio de instituições 
como o BNDESPar, o Finep e as 
agências de fomento estaduais. 
Este capital é investido na forma 
de fomento e subvenções e na 
participação no capital das empresas. 
Entretanto, estes montantes são bem 
menos relevantes que os observados 
para empresas mais maduras.  

O BNDESPar é um dos principais 
investidores públicos, adquirindo 
participações em fundos de 
investimentos geridos por outros 
gestores e que investem em 
startups.

Concluindo: o Brasil é promissor 
enquanto celeiro de ideias e possui 
legislação moderna e específica para 
a atração de venture capital. Resta-
nos fazer certas “lições de casa” 
que, há muito tempo, o mercado 
espera ver cumpridas. A primeira e 

mais importante delas é finalizar a 
Reforma da Previdência, sem a qual 
será difícil demonstrar que estamos 
comprometidos com o equilíbrio 
fiscal. Aos players internacionais 
parece menos promissor apostar 
em um país que não se engaja em 
sanar as contas públicas. Em outras 
palavras: destravando as reformas, 
os recursos represados vão irrigar a 
economia.

O estudo Consolidação de Dados - 
Indústria de Private Equity e Venture 
Capital no Brasil, produzido pela 
KPMG em parceria com a ABVCAP 
indica que apenas no 1ª semestre 
de 2019, as startups brasileiras 
receberam R$ 3,4 bilhões.

Quantos outros unicórnios poderão 
surgir depois disso? Certamente 
muitos, o ecossistema brasileiro 
apresenta todas as características 
para isso.
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As seis primeiras “empresas-unicórnios” do Brasil
99
Surgida em 2012 como um aplicativo para 
facilitar a chamada de táxis, a empresa precisou 
enfrentou a concorrência da Uber a partir de 
2014. Para tanto, lançou a linha Pop, que promove 
o mesmo serviço prestado por particulares da 
rival norte-americana. Em janeiro de 2017, a 
DiDi Chuxing, empresa chinesa de mobilidade 
urbana, investiu US$ 100 milhões na 99. Um ano 
depois, comprou fatias da empresa que estavam 
no poder de fundos diversos, como Qualcomm 
Ventures, SoftBank, Tiger Global, Riverwood 
Capital e Monashees, pagando quase R$ 1 bilhão 
pelas referidas cotas.

Arco Educação
Startup de soluções educacionais, foi fundada 
no Ceará em 2004. Em 2014, tornou-se sócia da 
General Atlantic. Hoje, tem mais de 400 mil alunos 
por todo o País e está presente em 1.140 escolas. 
Lançou-se na Nasdaq em setembro de 2018, 
captando US$ 220 milhões. Com preço inicial de 
US$ 17,5 por ação, viu seus papéis se valorizarem 
até o valor da empresa atingir US$ 850 milhões. 
O título de unicórnio foi conferido a essa empresa 
após as avaliações marcarem valor de mercado de 
US$ 1,18 bilhão, num acréscimo de 34%.

GymPass
Criada em 2012, a empresa desenvolveu 
um aplicativo que dá acesso a mais de 19 
mil academias e estúdios de atividade física 
mediante pagamento individual ou assinatura 
mensal. O cliente escolhe um plano entre as 
opções disponíveis e pode frequentar aulas de 
musculação, pilates, ioga, natação, lutas, danças 
e outras modalidades. Presente em 15 países, 
com mais de 25 mil academias cadastradas, 
a GymPass atingiu o valor de US$ 1 bilhão 
em janeiro deste ano, após uma rodada de 
investimentos liderada pelo Softbank.

Movile 
Após receber um investimento de US$ 
124 milhões, em julho de 2018, a Movile é 
uma holding que investe nas marcas iFood, 
SpoonRocket e Sympla, além de ser dona 
da PlayKids, Wavy e Rappido Marketplace. 
Criada há quase 20 anos, com o nome 
de Intraweb, a Movile nasceu como uma 
empresa de SMS e ringtones. Com o 
advento dos smartphones, foi obrigada a 
reinventar-se e passou a testar diversos 
mercados.

Nubank
Fundado em 2013, é o banco digital com 
mais clientes fora da Ásia. Tem mais de  
dez milhões de clientes e figura como um 
dos principais bancos digitais do mundo. É 
nosso primeiro “decacórnio”.

Stone
Empresa de pagamentos fundada em 2013, 
que desde sua estreia contou com acionistas 
como o Fundo Arpex Capital, a Madrone 
Capital Partners, o fundo britânico Actis e 
a gestora Gávea Investimentos. Após IPO 
bem sucedido na Nasdaq, passou a valer 
US$ 6,7 bilhões. A demanda pela pré-
reserva das ações foi tão significativa que os 
gestores optaram por antecipar o início das 
negociações. n


