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Reuniões Realizadas 

• BNDES 
• CVM 
• FINEP 
• Ministério da Cultura 
• Ministério da Defesa 
• MDIC  
• ABDI 
• APEX 
• ABINEE 
• ABVCAP 
• ASSESPRO-RS 
• ANPROTEC 
• SOFTEX 
• SOFTSUL 
• AMCHAM 
• A5 Investimentos 
• Advanced IT 
• Anjos do Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Banco Brasil Plural 
• BCM Automação 
• BNP Paribas 
• Cedro Capital 
• Cventures 
• Darwin Starter 
• DBServer 
• Derraik & Menezes Advogados 
• DGF Investimentos 
• Digicon/Perto 
• Digistar 
• DOMO Invest 
• Embraer  
• EpicentorFir Capital 
• Full Gauge 
• Fundação Certi 
• FUNCEF 
• Garan Ventures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Google 
• Grapho 
• Invest Tech Participações 
• Kaeté Investimentos 
• Lexsys 
• Lions Trust 
• Microsoft 
• Oria Capital 
• Plugar 
• Positivo 
• Qualcomm 
• Redpoint 
• Samsung 
• SP Ventures 
• Symantec 
• TecnoPUC 
• Valetec ... 



Consulta Pública 

• Consulta Pública DECOD/SEPOD 
• 13.06.2018 a 09.07.2018 
• http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/sessaoPublica/sessao_publica/sessao_publica_investimentos_startups_fun

dos_venture.html 
 

• Duas Audiências Públicas 
•  Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP), em 21.06.2018 
• Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), em 29.06.2018 

 
• 32 contribuições formais (disponíveis site MCTIC) 

• Gertec, Urano Tecnologia, Embraer S.A, Ministério da Defesa, Anprotec, ABINEE, Positivo Tecnologia, Brasscom, 
Sandra Bento, Teknova, Adata Technology, Alliage, Samsung, ABGI Brasil, ABVCAP, NBF Advogados, Cedro Capital, 
Marto Túlio Coutinho, Assespro, Pinheiro Neto Advogados, Associação Brasileira de Equity Crowdfunding, Ória Capital, 
Baptista Luz Advogados, Tozzini Freire Advogados, Qualcomm, Da Fonte Advogados, Altivia Ventures 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/sessaoPublica/sessao_publica/sessao_publica_investimentos_startups_fundos_venture.html
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/sessaoPublica/sessao_publica/sessao_publica_investimentos_startups_fundos_venture.html
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/sessaoPublica/sessao_publica/sessao_publica_investimentos_startups_fundos_venture.html


Lei de Informática 

• Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991 
• Dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e 

automação, e dá outras providências. 
 

• Redução do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, atualmente 
de 80% 
• Aplicável a empresas que produzem bens e serviços de Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs) 
• Contrapartidas: 

•  investimento em atividades de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação no setor de TICs 

• cumprimento de Processo Produtivo Básico (PPB) 
 



Dados - Lei de Informática 

• 27 anos de vigência 
• 670+ empresas beneficiadas 
• 135 mil postos de trabalho diretos 
• + de 18 mil em P&D 

• Faturamento com bens incentivados: R$ 45 bilhões/ano 
• P&D anual: R$ 1,5 bilhões 
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Dispositivo legal 

• Art. 11, §18, inciso II, da Lei de Informática, alterado pela Lei 13.674/2018: 
 

II - sob a forma de aplicação em (i) fundos de investimentos ou outros instrumentos 
autorizados pela CVM que se destinem à capitalização de empresas de base tecnológica e 
(ii) em programa governamental que se destine ao apoio a empresas de base 
tecnológica, conforme regulamento a ser editado pelo Ministro de Estado da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

 



Definição de Empresa de 

Base Tecnológica 

• Empresas de base tecnológica são sociedades empresárias que (art. 2º): 
 
 Tenham na inovação tecnológica os fundamentos de sua estratégia competitiva. 

 
 Tenham aptidão para desenvolver produtos, processos, modelos de negócios ou 

serviços inovadores nos quais as TIC representam alto valor agregado; 
 

 Apresentem receita bruta anual de até R$ 16 milhões apurada no exercício social 
encerrado em ano anterior ao primeiro aporte do Fundo, sem que tenha 
apresentado receita superior a esse limite nos últimos 3 (três) exercícios sociais; 
 

 Distribuam no máximo 25% lucros durante período de aporte de recursos pelo FIP; 
 

 Estejam sediadas em território brasileiro e organizadas de acordo com a legislação 
nacional (CVM 578). (ART 2°, III, D) 



Fundo de Investimento 

• Autoriza a aplicação dos recursos incentivados em Fundos de Investimento em 
Participações (FIP) (art. 3º): 

 
 
 É o instrumento financeiro mais utilizado pelo mercado para a capitalização de startups; 
 
 O FIP permite a aplicação de recursos em títulos e valores mobiliários de sociedades 

limitadas. Não é necessário ser sociedade anônima; 
 
 O FIP possui uma série de controles da CVM, com sanções para o gestor e o 

administrador em caso de descumprimento. Vantagem: simplifica e traz mais segurança 
para a fiscalização.    

 
 

 



Vantagens do novo 

instrumento 

 Apoio a estratégias de inovação aberta da empresa beneficiária 
 

 Estímulo ao ecossistema inovador de base tecnológica e ao de Venture Capital 
 

 Potencial lucro com performance do FIP 
 

 Satisfação simplificada das obrigações de P&D da Lei 8.248 
 



Satisfação do 

Compromisso de PD&I 

• Para fins de contabilização do investimento em PD&I da Lei de Informática, será 
considerada a cota-parte do beneficiário no FIP, não sendo considerado o aporte 
referente às cotas dos demais cotistas do FIP (art. 4º, I, da portaria e art. 11, §18, II, da 
Lei 8.248/1991) 
 

• A satisfação da obrigação de aplicação do recurso pelas empresas beneficiárias da Lei 
nº 8.248/1991, se dará quando o recurso for integralizado no fundo (art. 10). 
 

 A subscrição é apenas um compromisso de aporte de recursos.  
 

 Na integralização, ocorre efetivamente o aporte de recursos. A integralização 
pode ocorrer a qualquer momento dentro do período de investimento do fundo. 



Requisitos para o investimento 

dos recursos incentivados 

• O investimento do FIP equivalente à cota participação da empresa beneficiária (art. 4º): 
 
 Somente poderá ser destinado à capitalização de empresa de base tecnológica, tal 

como definida na Portaria; 
 Não poderá ser realizado em sociedades controladas, direta ou indiretamente, por 

sociedade ou grupo de sociedade, de fato ou de direito, que apresente ativo total 
superior a R$ 80 milhões ou receita bruta anual superior a R$ 100 milhões no 
encerramento do exercício social imediatamente anterior ao primeiro aporte do FIP; 

 Cota do fundo não poderá ser negociada em mercado secundário.    
 

 
 



Obrigações dos   

fundos de investimento 

 O fundo deve ter participação minoritária no capital da sociedade investida (art. 7º); 
 Excepcionalmente, no caso de necessidade de novo aporte em empresas já 

investidas pelo fundo para viabilizar a continuidade de sua operação, o fundo 
poderá deter participação majoritária no capital social dessa empresa. 

 
 A empresa beneficiária da Lei nº 8.248/1991 cotista do fundo não poderá isoladamente 

deter, direta ou indiretamente, participação majoritária nas sociedades investidas com 
seus recursos (art. 7º); 
 

 A empresa beneficiária da Lei nº 8.248/1991 não poderá possuir mais de 35% das 
cotas do fundo  com recursos incentivados da Lei nº 8.248, de 1991 (art. 8º); 
 

 No regulamento do FIP, deve constar expressamente que o emprego de recursos 
incentivados da Lei nº 8.248/1991 obedecerá os regulamentos do MCTIC sobre a 
matéria. 
 

 
 

 



Prestação de contas dos 

recursos aportados nos FIPs 

  A empresa beneficiária deverá incluir no Relatório Demonstrativo Anual (RDA) 
informações sobre os respectivos aportes integralizados nos FIPs (art. 11); 
 

 Exigência de apresentação de relatórios contendo documentos e informações sobre a 
sociedade investida 
 
 Propósito é realizar acompanhamento e avaliação da política pública 

 
 A empresa beneficiária deverá encaminhar relatório elaborado por auditoria 

independente (art. 12) 



Responsabilidade pela 

aplicação dos recursos 

  Art. 14. É responsabilidade do gestor do Fundo que receber aporte de recursos de 
empresa beneficiária zelar para que sejam investidos esses recursos pela empresa 
beneficiária em empresas de base tecnológica, e observar as restrições de composição 
de carteira impostas. 
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