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Belo Horizonte, 8 de maio de 2018 

 

(endereçamento) 

 

Ref.: Sugestões para elaboração de Marco 

Legal para apoio e incentivo às Empresas de 

Base Tecnológica no Município de Belo 

Horizonte 

 

Prezados(as) Senhores(as), 

 

A Comissão de Direito para Startups da OAB/MG, em conjunto com a SUCESU – 

Sociedade de Usuários de Tecnologia e demais instituições parceiras, vêm, através do 

presente, apresentar sugestões para a elaboração do Marco Legal de apoio e incentivo às 

Empresas de Base Tecnológica (“EBTs”) do Município de Belo Horizonte, MG. 

 

O presente trabalho foi fruto de pesquisas realizadas em instrumentos legais vigentes, 

bem como da colheita de sugestões em audiências realizadas presencialmente e por 

intermédio de pesquisas on-line com empreendedores e atores do ecossistema local de 

inovação, empreendedorismo e tecnologia nos anos de 2017 e 2018. 

 

Foram considerada para a reunião das sugestões neste documento as seguintes 

premissas: (i) a vocação do nosso Município para a prestação de serviços; (ii) a 

tendência mundial de substituição progressiva das atividades industriais e comerciais 

pela prestação de serviços na matriz econômica; (iii) a revolução tecnológica que 

permite a automação de processos, produtos e serviços com redução de custos, aumento 

exponencial de ganhos e impacto socioeconômico positivo das iniciativas empresariais; 

(iv) a necessidade de atrair investimentos, criação e manutenção de iniciativas 

empresariais no Município, como forma de fomento da economia e consolidação da 

posição de destaque que as iniciativas de base tecnológica aqui estabelecidas já possuem 

no cenário nacional, com benefícios diretos para a população; (v) a necessidade de criar 

um ambiente propício para que as iniciativas empresariais sejam aqui criadas e 

mantidas, em um contexto em que a as atividades econômicas distanciam-se cada vez 

mais da localidade física para sua execução, considerando, ainda, a existência de 

condições mais favoráveis para o estabelecimento e manutenção de empresas em outros 

Municípios no Brasil e no mundo.  
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Buscou-se reunir sugestões em três macrotemas: (i) considerações para conceituação 

de termos e políticas municipais; (ii) tributação; (iii) desburocratização, e () uso da 

infraestrutura e espaços públicos; (iv) sugestões do empresariado e agentes do 

ecossistema; (v) justificativas e (vi) considerações sobre as iniciativas adotadas em 

outros Municípios brasileiros para apoio e fomento à inovação e tecnologia.  

 

Esclarecemos que os esforços ora reunidos não pretendem esgotar o tema, mas sim 

oferecer parâmetros para a elaboração do texto de Lei que acreditamos será 

determinante para o progresso do Município em curto, médio e longo prazos.  

 

I – Conceituação e Políticas Municipais 

 

Considerando que efetividade das propostas depende intimamente da conceituação 

correta dos agentes e destinatários da política municipal de apoio à inovação e 

tecnologia, apresentamos a seguir algumas referências para consideração ao desenvolver 

os conceitos que serão explorados: 

 

Startups: pessoa jurídica de fato e de direito que esteja em sua etapa inicial de 

ciclo de vida.  

Essa etapa compreende o estágio de desenvolvimento da ideia, sua validação, o 

desenvolvimento de plano de negócios, o estabelecimento da estrutura básica para 

início das operações, o desenvolvimento de softwares, hardwares, protótipos e 

teste da solução oferecida pela empresa, a busca de recursos, e o início das 

operações. A atividade econômica pode ser desempenhada nas esferas industrial, 

comercial, serviços ou processos. A tecnologia é utilizada para acesso aos 

mercados de fornecedores, parceiros e clientes, tanto para o desempenho das 

atividades da empresa quanto para a produção/execução das soluções que 

oferecem. 

Referidas iniciativas têm potencial de grande escalonamento sem aumento 

correspondente da estrutura empresarial, e operam em mercados e situações de 

extrema incerteza. 

 

Aceleradoras: pessoas jurídicas dedicadas ao processo de apoio a projetos de 

empreendedores e startups, ligadas a atividades de seleção, investimento 
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financeiro, acompanhamento e aconselhamento técnico, jurídico, mercadológico, 

bem como aproximação dos empreendedores e startups a potenciais clientes e 

investidores; 

 

Investidor anjo: pessoa jurídica/física que investe em startups mediante aporte de 

capital financeiro, conhecimento e experiência com possibilidade de participação 

societária minoritária na empresa iniciante. (vide arts. 61-A a 61-D da Lei 

Complementar nº 123/2006) 

 

Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC: combinação de 

atividades industriais, comerciais e de serviços, que capturam eletronicamente, 

transmitem e disseminam dados e informação, bem como comercializam 

equipamentos, produtos e serviços intrinsecamente vinculados a esse processo; 

 

Ecossistema de startups: conjunto de atores relacionados às cadeias produtivas de 

diferentes setores da economia, intensivas em TICs, tais como aceleradoras, 

empresas de base de tecnológica, investidores, gestores de fundos de 

investimento, agências governamentais de apoio ao empreendedorismo e à 

inovação, incubadoras, consultorias, associações nacionais e/ou internacionais, 

centros de formação de recursos humanos. Todos os atuantes na área de ciência, 

inovação e tecnologia; 

 

Pré-aceleração: conjunto de atividades relacionadas ao acompanhamento e 

aconselhamento a startups em sua fase inicial de desenvolvimento, visando 

auxiliá-las nas atividades de educação para desenvolvimento de negócios, na 

modelagem em si do negócio, produção de protótipos e versão de testes de 

mercado, pesquisa com clientes, aspectos jurídicos e aproximação com o 

ecossistema de startups, podendo envolver, inclusive, a realização de incentivos 

financeiros a projetos previamente selecionados; 

 

Aceleração: refere-se às ações voltadas para startups que passaram pelo primeiro 

estágio inicial de desenvolvimento, nas quais aceleradoras e incubadoras 

coordenam atividades de acompanhamento, aconselhamento na gestão do 

negócio, posicionamento estratégico, plano de vendas, gestão de operações 

avançadas, marketing, contabilidade-financeira, desenvolvimento de 

produtos/serviços, recursos humanos, compras, engenharia/suporte técnico, 
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visando auxiliá-las no crescimento sustentado, bem como promovem a 

aproximação com potenciais investidores, podendo, inclusive, realizar 

investimentos; 

 

Sugestões de medidas políticas municipais a serem implementadas: 

 

a) Estimular a cultura da inovação e do empreendedorismo tecnológico, 

apoiando a criação e o desenvolvimento de startups e Empresas de Base 

Tecnológica; 

b) Desburocratizar, mediante criação de processos simples e ágeis, a de 

Empresas de Base Tecnológica em seus estágios iniciais de desenvolvimento 

(Startups). Da mesma forma, criar procedimentos simples e ágeis para 

fechamento dessas empresas, caso não tenham condições de prosperar; 

c) Criar um canal permanente de aproximação entre o governo e o setor de 

inovação tecnológica; 

d) Diminuir/simplificar as limitações regulatórias e burocráticas para o 

desempenho das atividades inovadoras e de base tecnológica; 

e) Desonerar/conceder incentivos fiscais para Empresas de Base Tecnológica em 

estágio inicial no Município; 

f) Promover a atratividade, geração de valor, competitividade e desenvolvimento 

econômico sustentável, em especial do setor de tecnologia da informação e 

comunicação - TIC com produtos e serviços de maior valor agregado e de 

conteúdo tecnológico, de forma a incentivar as startups a permanecerem no 

Município de Belo Horizonte; 

g) Desenvolver e consolidar o ecossistema de startups em Belo Horizonte, 

atraindo e mantendo-as com alto potencial de crescimento e potencializando o 

ambiente de interação, troca e cooperação entre os diversos atores de modo a 

gerar o fomento da economia local como um todo; 

h) Conectar o ecossistema de startups e Empresas de Base Tecnológica local aos 

demais polos regionais, estaduais, nacionais e mundiais de tecnologia, 

promovendo a cidade de Belo Horizonte como centro de referência nacional e 

internacional de tecnologia, inovação e empreendedorismo; 

i) Contribuir para a captação de recursos financeiros e fomentar as ações e 

atividades voltadas para o setor de inovação tecnológica; 
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Sugestões de programas e ações do Município: 

 

a) Investimentos: promover ações de fomento, utilizando os diversos 

mecanismos de apoio disponíveis, de modo a prover fontes adequadas de 

financiamento, inclusive de natureza não reembolsável, bem como 

fortalecimento do aporte de capital de risco, para a formação de empresas ou 

rede de empresas inovadoras em TIC; 

b) Recursos Humanos: incentivar a formação e capacitação de recursos humanos, 

estimulando o desenvolvimento de centros de formação de alto desempenho; 

c) Promoção: realizar ações promocionais do setor TIC da Cidade de Belo 

Horizonte com o objetivo de aumentar a visibilidade, atratividade, geração de 

negócios, novos investimentos, bem como de fortalecer o ecossistema de 

startups e Empresas de Base Tecnológica, mediante atração e retenção de 

investidores, aceleradoras, acadêmicos, programadores e empreendedores de 

alto potencial; 

d) Territorialização: priorizar a execução das atividades de fomento e apoio às 

startups e Empresas de Base Tecnológica de modo a facilitar a integração dos 

atores do ecossistema de inovação e tecnologia, bem como promover a 

dinamização do uso de espaços públicos, da economia local e da geração de 

trabalho e renda de modo a incentivar a permanência das empresas no 

Município; 

e) Governo aberto: promover práticas de transparência, acesso à informação, 

inovação tecnológica e participação social; 

 

Exemplos de programas e iniciativas que podem fazer parte das ações e calendário 

municipais de incentivo à inovação e tecnologia: 

 

a) Hackathons: eventos realizados pela Administração sob responsabilidade das 

Secretarias Municipais ligadas aos respectivos temas, reunindo agentes 

públicos, empreendedores, programadores, designers, advogados e demais 

interessados, com o objetivo de buscar soluções tecnológicas para resolver 

problemas urbanos em áreas como mobilidade, saúde, educação, compliance, 

ambientais, econômicos, mediante acesso à base de dados públicos; 

b) Programa de Fomento e Pré-Aceleração de Startups sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento (SMDE) com o apoio da Secretaria 

de Tecnologia e Inovação do Estado de Minas Gerais, voltado para apoiar 
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startups que desenvolvam produtos ou serviços inovadores, utilizando 

softwares ou serviços de TIC como elementos do seu esforço de inovação; 

c) Programa de Apoio a Aceleração de Startups sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento (SMDE) com o apoio da Secretaria 

de Tecnologia e Inovação do Estado de Minas Gerais, mediante conjunto de 

ações estratégicas que visem potencializar o crescimento de empresas de base 

tecnológicas que passaram pelo estágio inicial de desenvolvimento – startup -, 

podendo compreender, dentre outras iniciativas, formação de parcerias com os 

atores do ecossistema de startups, incluindo convênios, acordos e outros 

ajustes, de natureza financeira ou não, com órgãos ou entidades da 

administração pública direta ou indireta de qualquer esfera de governo que já 

desenvolvem ou venham a desenvolver programas correlatos, fundações de 

apoio, agências de fomento e entidades privadas sem fins lucrativos, visando a 

realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de 

interesse recíproco, em regime de mútua cooperação compatível com 

programa municipal; 

d) Programa de Apoio à Capitalização de Startups sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento (SMDE) com o apoio da Secretaria 

de Tecnologia e Inovação do Estado de Minas Gerais, compreendendo ações e 

parcerias voltadas a facilitar a obtenção de capital de risco em instituições 

financeiras públicas ou privadas, bancos de desenvolvimento, empresas 

públicas que promovem o desenvolvimento econômico e social, sociedades e 

fundos de financiamento e investimento específicos, bem como ações que 

visem aumentar a base de investidores anjos na Cidade de Belo Horizonte; 

 

II – Tributação 

 

Sem dúvida o ponto de maior impacto para atividades empresariais, em qualquer estágio 

em que se encontrem, é o regime de tributação a que estão adstritas, intrinsecamente 

ligado ao custo das operações e sucesso do negócio. Ainda mais sensível é a situação da 

empresa em estágio inicial de desenvolvimento.  

 

Nesse sentido, são as seguintes as sistemáticas propostas, para adoção combinada ou 

não: 

 



 
 

 

Rua Albita, 260 - Cruzeiro - Belo Horizonte/MG - CEP 30310-160 

 (31) 2102-5800 (31) 2102-5864 

startups@oabmg.org.br - www.oabmg.org.br 

a) ISS – Alíquota: as atividades de base tecnológica são, conforme exposto, 

desempenháveis com mais e mais dissociação de local físico. Por exemplo, um 

sem-número de aplicativos e programas podem ser hospedados em um mesmo 

servidor, servidor este que pode estar localizado em qualquer lugar do mundo, 

sendo possível inclusive a alteração de hospedagem entre servidores em 

curtíssimo espaço de tempo. Assim, o impacto local das atividades de natureza 

tecnológica pode ser hoje praticamente nulo. Com relação aos ganhos que as 

atividades geram, o raciocínio é diametralmente oposto: são concretos e 

exponenciais. Assim sendo, é de se considerar que essas atividades tenham 

taxação privilegiada, na medida em que os benefícios que geram são crescentes, 

e seu custo para o Poder Público é diminuto em relação ao retorno que 

concedem aos cofres públicos. Como medida de fomento, que acredita-se ter o 

condão de aumentar exponencialmente a arrecadação, a sugestão é de que a 

alíquota seja fixada no mínimo legal, qual seja, de 2% (dois por cento), como 

acertadamente já o fazem outros Municípios do Brasil: Nova Lima, 

Florianópolis, Vitória. (vide item VII infra); 

 

b) IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano): No início das operações, a 

Empresa de Base Tecnológica ainda não fatura ou fatura muito pouco. Sugere-se 

conceder uma isenção de IPTU (com limitação de valor máximo de desconto, 

como por exemplo R$3.000,00), durante o período inicial de funcionamento (por 

exemplo dois anos, a partir do registro da Junta Comercial), limitando este 

benefício a imóvel comercial e quando o valor não ultrapassar R$ 3.000,00. 

Desta forma, visa-se evitar distorção do instituto e não afetamos a arrecadação 

do Município. 
 

 

c) Criação de certificação para Startups e Empresas de Base Tecnológica: Ao 

criar critérios de identificação e classificação das Startups e empresas de base 

tecnológica, dar-se-á mais segurança ao processo de concessão de benefícios, 

como isenção de tributo, empréstimos bancários, subsídios para 

desenvolvimento das suas atividades. 

 

d) Isenção fiscal temporária:  

e) Descontos e progressividade de alíquotas: 

f) Programa de Incentivo à Inovação:  
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g) Reserva de Imposto Devido e ulterior destinação: 

h) Destinação de receita de imposto auferido com atividades de Base Tecnológica 

para Fundo Municipal de incentivo à inovação e tecnologia: 

 

i) Compensação de investimento em pesquisa, soluções ambientais e causas 

sociais: Permitir que as Startups que invistam em pesquisas, soluções ambientais 

e causas sociais consigam compensar tais valores com os tributos devidos ao 

Município, de modo a incentivar tais condutas e permitir atitudes mais proativas 

das empresas nas questões de Belo Horizonte. 

j) Unificação de taxas de licenciamento, para facilitar a arrecadação e 

desburocratizar o processo de abertura da empresa; 

k) Auto-programa de incentivo: reinvestimento do valor devido a título de ISS 

na própria Startup nos dois primeiros anos de funcionamento: ainda no 

intuito de dar condições de sobrevivência às Empresas de Base Tecnológica 

nascentes, seria interessante que elas pudessem reter parte do valor devido a 

título de ISS para reinvestimento na própria empresa nos primeiros dois anos de 

funcionamento, a contar da data de registro na Junta Comercial. Este valor 

deverá ser obrigatoriamente reinvestido no negócio e não poderia ser distribuído 

como lucro entre os sócios. Neste ponto, para fazer jus ao benefício seria 

necessário solicitar a certificação da condição de Startup na Prefeitura e acesso 

aos livros contábeis da empresa. 

 

l) Medição de Impacto para auferir benefício fiscal: 

 

Internacionalmente, a pressão para que as empresas sejam mais transparentes e gerem 

benefícios à sociedade, além de suas atividades comerciais, têm crescido. A tendência é 

que o poder público e a iniciativa privada, tanto do segundo como do terceiro setor, 

colaborem com os três pilares econômicos de sustentabilidade: o financeiro, o social e o 

ambiental e consequentemente gerem impactos positivos à sociedade como um todo. 

Este fato encontra respaldo, por exemplo, na adoção formal de uma nova agenda 

sustentável mundial, pelos países participantes da ONU. Esta agenda é formada pelos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que devem ser implementados por 

estes países até o ano de 2030. Além disso, inúmeras leis foram aprovadas em alguns 

países para se incentivar e criar um ambiente favorável às empresas que geram impactos 

socioambientais positivos intencionalmente, como por exemplo, a “Legge di Stabilità” 
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de 2016 (que cria a “Società Benefit”) na Itália e em Luxemburgo a “Societé d’Impact 

Sociétal”. 

 

Internamente, há relevância e interesse em relação aos empreendimentos que 

intencionalmente geram resultados positivos à sociedade, atraindo fundos de 

investimento específicos para este fim. O Decreto nº 9244/17 institui a Estratégia 

Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto e cria o Comitê de Investimentos e 

Negócios de Impacto criando as diretrizes para este importante tema. Assim, revela-se a 

necessidade de um instrumento de avaliação e medição do impacto socioambiental das 

empresas para que fiquem demonstrados, de fato, quais são os resultados que vieram de 

suas atividades. Este instrumento também é conhecido como relatório de impacto 

socioambiental. 

 

É essencial avaliar e medir as operações, as atividades e os seus resultados e fornecer às 

partes interessadas as informações referentes a esta medição. Os motivos para incluir 

esta medição são muitos e interessam a financiadores, membros, doadores, partes 

interessadas no geral e a comunidade. Além disso, o próprio empreendedor precisa 

entender os efeitos que está gerando a partir da sua atividade comercial, nos seus 

clientes, funcionários e na comunidade. Empresas que medem seus impactos 

socioambientais conseguem gerir melhor suas atividades estrategicamente, incluindo a 

possibilidade de mitigar eventuais impactos negativos e deliberadamente escolher uma 

gestão que ao menos não gere danos à sociedade. Isto se torna uma oportunidade de 

crescimento e aprimoramento de seu empreendimento para este ter um melhor 

desempenho. Empreendimentos capazes de medir e demonstrar a ligação de causa e 

efeito entre os resultados das suas atividades e os impactos socioambientais positivos 

gerados pelos mesmos atrairão mais possibilidades de financiamento público e privado, 

inclusive podendo se enquadrar na hipótese de incentivo fiscal. 

 

Possibilidades para medição do impacto socioambiental: 

l.1) Relatório de Impacto baseado no “ Proposed Approaches to Social Impact 

Measurement in European Commission legislation”): A medição do impacto 

socioambiental deverá ser apresentado por meio de relatório de impacto que deve 

fornecer ao poder público as evidências de que este impacto está de fato chegando aos 

seus beneficiários para efeito de incentivo fiscal e financiamento. 

O padrão mínimo que a medição de impacto deve conter é: 

- As mudanças positivas diretas ou indiretas que a atividade gera; 
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-Para quem (incluindo stakeholders ); 

- Como o empreendimento alcança estas mudanças positivas; 

- Qual é o impacto ou a transformação real na vida dos beneficiários demonstrando o 

nexo causal entre o resultado gerado pela atividade da empresa e a mudança positiva em 

si. Aqui é necessário demonstrar também o que seria transformado positivamente 

independente da intervenção do empreendimento e eventual impactos negativo direto ou 

indireto. 

 

l.2) Relatório de Impacto baseado no GLOBAL REPORTING INITIATIVE – GRI: 

- Qual é o problema que estamos tentando resolver? 

- Qual é a nossa proposta de solução para este problema? 

- Quem experimenta mudanças diretas na vida como resultado das ações que a sua 

empresa faz? 

- Que mudanças são percebidas? 

- Como podemos medir estas mudanças? 

- Quanto de cada mudança aconteceu? 

- Quanto de cada mudança é causada pela sua atividade? 

- Por quanto tempo devemos medir estas mudanças? 

- Qual é a mudança principal e quais são as mudanças consequentes? 

- Quais as mudanças positivas importam e são importantes o suficiente para serem 

geridas? 

 

l.3) Princípios básicos para o relatório de impacto baseado no Proposed Approaches to 

Social Impact Measurement in European Commission legislation”: 

- Princípio de relevância: todas as informações necessárias para as partes interessadas na 

tomada de decisões, como qual impacto foi alcançado, quais os recursos utilizados para 

alcançar tais impactos, qual a capacidade organizacional para alcançar estes impactos no 

futuro. 

- Princípio da confiabilidade: as informações fornecidas devem ser precisas, verdadeiras 

e justas, o que significa que deveria ser o mais objetivo possível. Portanto, apenas as 

informações que podem ser verificadas com evidência objetiva devem ser incluídas.   

- Comparabilidade: informações sobre impacto social devem ser relatadas sempre 

usando a mesma estrutura, deve se referir ao mesmo período de base que o relatório do 

ano anterior, cobrir as atividades e os mesmos meios de medição para alcançar certa 

comparabilidade.  
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l.4) Avaliação do impacto socioambiental através da definição de áreas de interesse 

socioambiental em que os empreendedores apresentariam os indicadores mais 

apropriados ao caso deles. 

(baseado no Sistema B) 

As grandes áreas seriam:  

- Governança (missão e engajamento, ética e transparência, por exemplo) 

- Trabalhadores (salário, benefício, treinamento e educação, etc) 

- Comunidade (criação de emprego, diversidade, desenvolvimento da força de trabalho, 

etc) 

- Meio ambiente (instalações, energias renováveis, preservação da terra, redução de 

tóxicos, educação ambiental, etc) 

 

Observação: A avaliação do impacto socioambiental deve ser feita anualmente, como 

sugestão de boa prática. 

 

III – Desburocratização 

 

Permitir a utilização de endereço residencial e de espaços de co-workings como sede da 

empresa: É importante destacar esta possibilidade na lei, para impedir que algum órgão 

ou servidor negue a abertura da empresa por causa deste motivo. Afinal, a maioria das 

Startups nasce no âmbito residencial, uma vez que utilizam processos e recursos 

computadorizados. As cidades de Vitória e Santa Catarina já permitem expressamente 

esta possibilidade. 

 

Facilitar a emissão de notas fiscais, de modo online e também pelos profissionais 

autônomos (com base no CPF): A Prefeitura não emite nota fiscal para profissional 

autônomo sem CNPJ ou Inscrição Municipal, o que pode impedir a arrecadação pelo 

Município e prejudicar contratações com empresas que não aceitam RPA. 

 

Autorização temporária para iniciar as atividades enquanto os trâmites burocráticos são 

cumpridos: O que dificulta o início das atividades é o longo processo que precisa ser 

cumprido pelo empresário, bem como o fato de que cada ato depende do anterior, o que 

trava todo o procedimento. Seria interessante que houvesse liberação prévia para início 

das atividades, enquanto as burocracias são cumpridas, a exemplo da licença do Corpo 

de Bombeiros para atividades de baixo risco, que são emitidas na hora e posteriormente 

é realizada a vistoria. 
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Digitalização dos processos: Os processos de responsabilidade exclusiva da Prefeitura 

ainda não são todos digitais, já que a Licença/Dispensa Ambiental e a Autorização 

Sanitária ainda são realizadas em meio físico, com comparecimento presencial no BH 

Resolve, o que contribui para a morosidade no trâmite. 

 

Diminuir os documentos exigidos no momento de abertura da empresa: A lista de 

documentos exigidos pelos diversos órgãos para permitir o funcionamento de um 

estabelecimento é imensa e na maioria das vezes não contém informações novas. O 

ideal seria diminuir os documentos exigidos ou gerar fichas únicas, que já tragam as 

questões necessárias para a Prefeitura. 

 

Centralização das autorizações em apenas uma secretaria ou órgão: Os alvarás, licenças 

e autorizações são procedimentos que passam por mais de um órgão ou secretaria antes 

de ser liberado, de forma física, o que atrasa ainda mais o início das atividades da 

empresa. 

 

Unificação e simplificação de todo o processo de abertura e início das atividades da 

empresa: Embora a JUCEMG já tenha unificado o processo de abertura de empresa com 

a União, Estado e Município (com a criação da empresa, emissão de CNPJ, inscrição 

municipal e estadual em seu site), bem como com o Corpo de Bombeiros, ainda está 

fora deste processo a Consulta Prévia e Alvará de Localização e Funcionamento da 

Prefeitura, bem como as Autorizações Sanitárias e Licenças Ambientais. Para dar 

agilidade a abertura da empresa e incentivar que as Startups irregulares se registrem, 

seria interessante unificar tais etapas também. 

 

Zoneamento: Elaboração de mapas e cartilhas didáticas a respeito de zoneamento e uso 

do solo urbano. As questões acerca do zoneamento e uso do solo urbano de Belo 

Horizonte estão dispostas de forma técnica e extensa na Lei nº 7.166/1996, bem como 

no Anexo XII da Lei nº 9.959/2010, o que dificulta a compreensão do empreendedor 

leigo sobre as limitações de locais para instalação de comércio, indústria e serviço. Seria 

interessante facilitar esta informação, até para impedir que ele despenda dinheiro com 

locações e reformas prévias. 

  

Funcionamento do negócio: Facilitar o acesso ao crédito pelas Startups, através por 

exemplo de uma certificação, incentivo às instituições financeiras ou programas 
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voltados para facilitar e desburocratizar o acesso de Startups e empresas de base 

tecnológica ao crédito, inclusive com intermediação da Prefeitura. 

 

Informatizar todos os processos de renovação de alvarás, licenças e autorizações: O 

processo físico demanda tempo do empreendedor que precisa se deslocar ao órgão 

público para solicitar renovação de seu alvará, licença ou autorização, bem como atrasa 

a liberação por movimentar servidores, secretarias e insumos públicos. 

 

Criação de setor específico de atendimento para empresários no BH Resolve: Para dar 

agilidade e especialidade às demandas dos empresários. 

 

Licitação: Incentivos para Startups contratarem com o Serviço Público e participarem 

de processos licitatórios. Muitas Startups oferecem soluções interessantes para o Setor 

Público, mas é preciso facilitar o acesso das Startups a este mercado consumidor, bem 

como permitir e incentivar que elas concorram em processos licitatórios (Decreto nº 

16.535/2016). 

 

IV – Sugestões do empresariado e agentes do ecossistema 

 

IV.1 – SUCESU 

 

SUGESTÕES AÇÕES PRÁTICAS 

1. Antecipar-se aos efeitos do 

desemprego tecnológico  e 

decorrências negativas do 

desenvolvimento tecnológico, 

investindo fortemente em C&T, 

discutindo amplamente o tema e 

implementando políticas públicas de 

incentivo a negócios geradores se 

emprego e ainda ações de mitigação, 

como implantação da Renda Básica 

Universal, entre outros 

 

 

1.1 Criar o Comitê Municipal Permanente 

de Estudos e Monitoramento dos 

Impactos da Revolução Digital  no 

Mercado e na Sociedade 

1.2 Canalizar percentual significativo do 

orçamento municipal para C&T 

1.3 Elaborar políticas de incentivo especial 

para empresas  que gerem empregos na 

área tecnológica e/ou que capacitem 

sistematicamente funcionários e outros 

para novas funções, ligadas à 

tecnologia. 

1.4 Elaborar políticas de incentivo especial 

para instituições de ensino voltadas 
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para a formação de profissionais da 

área de tecnologia 

1.5 Elaborar políticas de mitigação do 

desemprego tecnológico, incluindo 

ações para constituição de fundo para 

requalificação profissional e para 

implantação gradual da Renda Básica 

Universal ou mecanismo similar  

1.6 Traçar planos de curto, médio e longo 

prazos para aproveitar os benefícios e 

mitigar os efeitos colaterais negativos 

da Revolução Digital 

 

2. Atualizar leis 2.1 Criar Grupo de Trabalho intersetorial 

para atualização das leis municipais frente 

ao novo cenário tecnológico. 

3. Desenvolver programas para 

informação, sensibilização e preparação da 

sociedade em relação às mudanças 

provocadas pela Revolução Digital 

 

3.1 Promover continuamente convenções, 

municipais, estaduais, nacionais e 

mundiais para discutir aspectos 

econômicos, éticos e sociais do 

desenvolvimento tecnológico e sobre 

como colocar a Revolução Digital a 

serviço, prioritariamente, do cidadão. 

3.2 Criar campanhas informativas sobre 

oportunidades e cuidados diante das 

transformações em curso, em parceria com 

entidades do setor, sindicatos, Sistema S, 

academia e outros; 

4. Investir na requalificação  4.1 Promover programas contínuos de 

requalificação, juntamente com empresas, 

sindicatos e Sistema S  

 

5. Garantir que TODOS – e não só os 

grandes players tecnológicos e empresas  

se beneficiem da Revolução Digital 

 

5.1 - Taxar a redução de custos via 

substituição de mão de obra por robôs 

ou software, canalizando os recursos 

obtidos para políticas de recolocação, 



 
 

 

Rua Albita, 260 - Cruzeiro - Belo Horizonte/MG - CEP 30310-160 

 (31) 2102-5800 (31) 2102-5864 

startups@oabmg.org.br - www.oabmg.org.br 

 requalificação e mitigação dos 

impactos negativos da Revolução 

Digital 

5.2 Conceder incentivos especiais para a 

criação de empregos para humanos, 

tanto na área tecnológica quanto na 

economia criativa e colaborativa. 

5.3 Criar prêmios e outras formas de 

reconhecimento para empresas que 

desenvolvam soluções tecnológicas 

com impactos sociais positivos 

5.4 Incentivar e apoiar a elaboração de um 

Código de Ética dos desenvolvedores de 

tecnologia de BH, incluindo a necessidade 

de avaliarem previamente consequências 

eventualmente danosas de novos produtos, 

direcionando esforços de produção para 

produtos ambiental e humanamente 

saudáveis.  

6. Fomentar a cultura da inovação 6.1 Apoiar as entidades e iniciativas já 

existentes, promovendo sua integração 

e sinergia 

6.2 Conscientizar empresas e 

empreendedores para a necessidade de 

promoverem a transformação digital e 

a inovação, com responsabilidade,  

para redução de custos e melhoria de 

processos, condições necessárias para 

a competitividade e sobrevivência 

  

AÇÕES EDUCACIONAIS  

  

7. Transformar BH em referencia nacional 

de educação, usando esta condição para 

atrair empresas, pela oferta abundante de 

cidadãos qualificados 

7.1 Investir na modernização 

metodológica e tecnológica do ensino, 

adotando metodologias ativas, projetos 

e pesquisas como estratégias de 
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aprendizagem 

7.2 Estimular a formação de professores 

de matemática, ciências físicas e 

biológicas e artes 

7.3 inserir na grade curricular ou extra-

turno disciplinas ligadas à criatividade, 

programação e computação em geral 

7.4 Estimular especialmente o ensino de 

Ciências, Matemática e competências 

para o futuro – criatividade, 

empreendedorismo, habilidades 

sociais, inteligência emocional, entre 

outras 

7.5 Criar espaços Maker nas escolas 

públicas e em outros espaços públicos, 

para estimular a criatividade e 

inovação 

7.6 Criar incentivos especiais para reforço 

das licenciaturas nas instituições de 

ensino superior 

7.7 Criar estímulos para que alunos do 

Ensino Médio se dirijam à carreira 

docente 

7.8 Facilitar a aquisição de equipamentos 

tecnológicos por professores e alunos 

7.9 Criar política de avanço gradual de 

salários dos docentes, de forma a 

equipará-los, a médio prazo, com os de 

profissionais como médicos, 

engenheiros e advogados. 

7.10 Criar campanhas de valorização 

social do professor 

 

IV.2 – Comissão de Direito para Startups da OAB/MG 
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Em relação à burocracia, qual foi ou é seu maior obstáculo para constituir e manter 

sua empresa? 

Principais respostas: 

 

• Dificuldade de registrar empresa em Coworking; 

• Dificuldade, morosidade e custo para encerrar as atividades da empresa; 

• Encontrar um CNAE que me permitisse emitir NF-e do trabalho que realmente 

realizo.  

• Emitir alvará; 

• Emitir Nota Fiscal; 

• Tempo, dificuldade e custos para abertura da empresa.  

• Eliminar a necessidade de documentos impressos e protocolos físicos na PBH. 

No caso da manutenção da empresa, incomoda bastante o número de 

documentos e certidões exigidas da empresa para participar de processos e 

contratações públicas. 

 

Aproveitamento dos espaços obsoletos da PBH: 

Principais respostas: 

 

• Adoção de uma Gestão colaborativa composta por membros eleitos da 

comunidade;  

• Desenvolvimento de ações de pesquisa e diálogo com o ecossistema a fim de 

validar as propostas recebidas e geradas e de ouvir novas ideias;  

• Organização de editais para distribuição das oportunidades como gestão dos 

espaços de coworking, apoio jurídico, etc;  

• Disponibilização de aproximadamente 40% de vagas livres todo dia (pra abrir 

espaço pra comunidade se fazer presente no espaço);  

• Disponibilização de aproximadamente 60% de vagas para mensalistas que 

ajudariam a manter o local;  

• Parceria e apoio com Startups que oferecem ferramentas de gestão de espaços de 

trabalho compartilhados. 

• Mais programas que envolvem o uso compartilhado dos espaços públicos não 

utilizados a fim de movimentar novos negócios, dar apoio a quem está iniciando. 

• Criação de Coworking; 

• Um dos principais problemas das startups é a estrutura física e tecnológica. É 

por este motivo que muitas startups buscam espaços de coworking, 



 
 

 

Rua Albita, 260 - Cruzeiro - Belo Horizonte/MG - CEP 30310-160 

 (31) 2102-5800 (31) 2102-5864 

startups@oabmg.org.br - www.oabmg.org.br 

principalmente aqueles que são abertos aos empreendedores, como é o caso do 

GUAJA e do SEED. A sugestão é aproveitar esses espaços para abrigar essas 

iniciativas. Além de gerar oportunidade no desenvolvimento dos negócios, esta 

ação certamente irá beneficiar todas as startups que ali se reúnem, através da 

troca de experiências e conhecimento. 

• Disponibilidade de locação de salas ou áreas para instalação das empresas a 

preços muito menores do praticado no mercado, com a infraestrutura mínima 

como luz, internet, segurança etc, permitiria que investíssemos mais na 

contratação de funcionários e na organização da empresa para o crescimento 

regional, nacional e até internacional. 

• Criar atendimentos exclusivos com funcionalismo engajado e com o 

entendimento do propósito das Startups. 

• Considero a ideia ótima, desde que com suporte contábil, jurídico, sistemas de 

gestão e planejamento num mesmo local, para atendimento e suporte. 

• Criar centros de fomento, consultoria, mentoria e aceleração de projetos para 

Startups. 

• Os programas de aceleração públicos ou com dinheiro público, poderiam 

acontecer em espaços da própria prefeitura; 

• Concessão de espaços públicos para coworkings das startups gratuitos, como 

contrapartida as startups que assumissem o espaço teriam como tarefa manter o 

espaço e organizar atividades para o ecossistema.  

• Criação de coworking, disponibilizar o espaço para as startups prestarem 

serviços a comunidade, comparem horas, serviços ou produtos que resolvam os 

problemas da prefeitura. 

• Façam uma parceria para prestação de serviços e isenção temporária de impostos 

para fomentar o empreendimento; 

• Um aluguel mais barato e se possível cobrar um valor menos de taxas sobre os 

nossos lucros. 

• Ofereça um aluguel barato ou quase zero por um tempo. Só um ano se for muito 

difícil. Acho a melhor alternativa. O resto pode até ser melhor, mas também é 

mais complicado de gerenciar. 

• Montar coworking que tenham dentro deles sessões da prefeitura de belo 

horizonte, ou órgão do governo de minas que auxilia no esclarecimento de 

dúvidas ou agilizam serviços burocráticos. 

 

Outras sugestões: 
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• Criação de projetos como o SEED, que é estadual, no nível municipal com o 

objetivo de estimular o desenvolvimento de idéias/startups em fase de semente;  

• Criação de Regionais Coletivas, organizadas em Conselhos Superiores pra 

estabelecer/manter regras e estruturas na comunidade;  

• Criação de uma Agenda do Empreendedorismo Anual de Belo Horizonte 

contemplando rodas de conversa, cafés, encontros, feiras, demos, etc, tudo 

dentro da comunidade, com o objetivo de estimular uma sinergia menos 

institucionalizada;  

• Criar estratégias de implementação de Accountability dentro da comunidade. 

• Flexibilizar a criação da empresa utilizando o endereço a própria casa como 

sede. É possível fazer este processo, mas somente para ter funções 

administrativa com uma única pessoa. 

• Parceria entre a prefeitura e startups para troca de serviços em função da isenção 

de impostos. 

• Observar o que tem sido feito por Prefeituras fora do país, como Buenos Aires 

por exemplo. 

• Consultoria jurídica e contábil para startups com MVP, começar pequeno nem 

que for MEI, sendo lícito e crescer de forma orgânica e dentro das normas. 

 

V – Justificativas 

 

Segundo Klaus Schwab, autor do livro A Quarta Revolução Industrial e diretor 

executivo do Fórum Econômico Mundial e um dos principais entusiastas da 

"revolução": “estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará 

fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua 

escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o 

ser humano tenha experimentado antes.”. 

 

As repercussões impactarão em como somos e como nos relacionamos até nos lugares 

mais distantes do planeta: a revolução afetará o mercado de trabalho, o futuro do 

trabalho e a desigualdade de renda.  Igualmente suas consequências impactarão a 

segurança geopolítica e o que é considerado ético. 

Schwab alega que "a quarta revolução industrial não é definida por um conjunto de 

tecnologias emergentes em si mesmas, mas a transição em direção a novos sistemas 

que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital (anterior)". 
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Os números econômicos são impactantes: segundo calculou a consultora Accenture em 

2015, uma versão em escala industrial dessa revolução poderia agregar 14,2 bilhões de 

dólares à economia mundial nos próximos 15 anos. 

 

No Fórum Mundial de Davos, em janeiro de 2016, houve uma antecipação do que os 

acadêmicos mais entusiastas têm na cabeça quando falam de Revolução 4.0: 

nanotecnologias, neurotecnologias, robôs, inteligência artificial, biotecnologia, sistemas 

de armazenamento de energia, drones e impressoras 3D1. 

 

Considerando a revolução em que estamos inseridos, a necessidade de fomento em 

empresas de bases tecnológicas, especialmente em sua fase de startup, é premissa básica 

para o desenvolvimento econômico sustentável. 

 

Segundo Steve Blank, responsável pelo lançamento das bases para o movimento Lean 

Startup, o conceito desta fase inicial da empresa de base tecnológica pode ser 

sintetizado a “uma organização temporária projetada para buscar por um modelo de 

negócios escalável e repetível que atua num ambiente de extrema incerteza. Na mesma 

linha de raciocínio Eric Ries, autor do livro Startup Enxuta define startup como “uma 

instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de 

extrema incerta.”. 

 

De acordo com pesquisas realizadas, Minas Gerais é o terceiro estado no ranking de 

quantidade e densidade por cidades em número de startups no Brasil. Já no ranking de 

eficiência na geração de startups é o segundo estado e em termos de cidades é o 

primeiro com o município de Itajubá2. 

 

O segmento de startups cresce a cada ano e Minas Gerais tem se destacado no cenário 

nacional. Segundo a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), existem 

atualmente 5 mil startups cadastradas no Brasil, sendo que 591 delas estão localizadas 

no território mineiro, ocupando a segunda posição nacional, ficando atrás apenas de São 

Paulo que lidera a lista com 1.324 empresas registradas. 

 

                                                 
1
 http://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309 

2
 http://link.estadao.com.br/blogs/felipe-matos/qual-a-regiao-campea-em-densidade-de-startups-no-brasil-

voce-vai-se-surpreender/ 

https://abstartups.com.br/
http://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309
http://link.estadao.com.br/blogs/felipe-matos/qual-a-regiao-campea-em-densidade-de-startups-no-brasil-voce-vai-se-surpreender/
http://link.estadao.com.br/blogs/felipe-matos/qual-a-regiao-campea-em-densidade-de-startups-no-brasil-voce-vai-se-surpreender/
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Em Minas Gerais, existem programas e comunidades que ajudam a fomentar esse 

ecossistema, como por exemplo, o Startups and Entrepreneurship Ecosystem 

Development (Seed) e San Pedro Valley, ambos em Belo Horizonte, além de 

universidades e programas de aceleração, como o Fiemg Lab. Outro aspecto que 

comprova esse crescimento são as vagas de empregos abertas nessas startups. Um 

levantamento feito pela Gama Academy, escola que seleciona e capacita os melhores 

talentos para trabalhar em startups, mostra que há mais de 100 vagas em aberto apenas 

na capital mineira3. 

 

O Censo Mineiro após estudo concluiu que: 

 

“baseado em dados primários coletados a partir de respostas dos questionários 

eletrônicos disponibilizados às Empresas de Base Tecnológica (EBTs) de Minas Gerais, 

apresenta informações que identificam e caracterizam de forma representativa as 

startups e empresas de base tecnológica consolidadas. Responderam ao Censo 439 

EBTs, das quais, 357 se identificaram como startups e 82 como empresas consolidadas. 

Esse número de respostas ao Censo está aquém do esperado, haja vista que se estima, de 

acordo com pesquisa em dados secundários, que o Estado possua cerca de 1051 EBTs. 

Estas empresas estão distribuídas em 45 cidades mineiras, sendo que a cidade com 

maior concentração de startups e empresas consolidadas é Belo Horizonte com 32% das 

startups e 20% de empresas consolidadas. Destacam-se as cidades de Itajubá, no Sul do 

Estado, como segunda cidade com maior concentração de empresas consolidadas (12%) 

e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, como segunda cidade com maior concentração de 

startups (7,3%) e terceira maior concentração de empresas consolidadas (10%). 

Verificou-se um crescimento de 2.240% no nú- mero de startups, que tiveram os seus 

projetos iniciados entre 2010 e 2017, e um crescimento de 125% no número empresas 

consolidadas neste mesmo período. Em 2015, 83% das startups declararam não ter 

obtido faturamento com suas atividades empresarias. Por outro lado, 62% preveem 

algum faturamento em 2017. Ainda, verifica-se que, em 2017, 24% das empresas 

consolidadas declararam que preveem um faturamento entre 1 e 5 milhões de reais, 

enquanto que 9% pretendem faturar mais do que 5 milhões. 40 Censo Mineiro de 

Startups e demais Empresas de Base Tecnológica Em 2017, dentre as EBTs que 

participaram do estudo, as startups geraram 889 empregos, enquanto as empresas 

                                                 
3
 http://www.simi.org.br/noticia/startups-mineiras-revolucionam-mercado-e-se-destacam-no-brasil-e-no-

mundo.html 

 

http://seed.mg.gov.br/
http://www.fiemglab.com.br/
http://www.simi.org.br/noticia/startups-mineiras-revolucionam-mercado-e-se-destacam-no-brasil-e-no-mundo.html
http://www.simi.org.br/noticia/startups-mineiras-revolucionam-mercado-e-se-destacam-no-brasil-e-no-mundo.html
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consolidadas alcançaram a marca de 1.429, totalizando 2.318 postos de trabalhos. Tanto 

17% das startups, quanto das empresas consolidadas se consideram spin-offs 

acadêmicas. Destaca-se a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade 

Federal de Viçosa, no caso das startups, na criação de empresas a partir de 

conhecimento gerado em universidades e a Universidade Federal de minas Gerais e o 

Inatel no caso das empresas consolidadas. Constatou-se que 39% das startups 

encontramse em estágio de operação, 30% em ideação, 26% em tração e apenas 4,7% 

em scaleup. No que se refere às áreas de atuação das empresas, destaca-se a área de 

Tecnologia da Informação e/ou Telecomunicação, tanto para as startups quanto para as 

empresas consolidadas, com 22% e 30%, respectivamente. Apenas 5.6% das startups e 

11% das empresas consolidadas atuam na área de agronegócio, um setor expressivo na 

participação da economia do país. Quase metade das startups (48%) fazem uso de 

espaço físico de ambientes de inovação como incubadoras de empresas, aceleradoras, 

parques tecnológicos e coworkings. Enquanto as empresas consolidadas, apenas 30% 

encontram-se instaladas nesses ambientes, as quais poderiam estar nos Parques 

Tecnológicos do Estado. Em relação aos ambientes de inovação, o que mais possui 

empresas instaladas/vinculadas são as incubadoras de empresas, com 43% das startups e 

64% das empresas consolidadas. Apenas 16% das empresas consolidadas encontram-se 

instaladas em parques tecnológicos. Dentre as EBTS que participaram do estudo, 23% 

das startups já participaram de algum programa de incubação, enquanto este número é 

mais que o dobro quando se refere às empresas consolidadas (49%). Verificou-se que 

35% das startups e 13% das empresas consolidadas já participaram de algum programa 

de aceleração, com destaque para o FIEMG Lab e SEED, no caso das startups e o 

InovAtiva Brasil e Acelera MGTI para as empresas consolidadas. A principal 

dificuldade enfrentada pelas empresas, tanto as startups como as empresas consolidadas 

é o acesso a capital inicial e/ou recursos financeiros e investimentos. Importante 

destacar que para as empresas consolidadas, outra dificuldade é a carga tributária 

elevada. Em relação ao gênero dos sócios que compõem o quadro societário das EBTs 

do estudo, 59% das startups e 71% das empresas consolidadas declararam não possuir 

nenhuma mulher no quadro societário da empresa. A principal área de formação dos 

sócios das empresas em estudo é Ciências Exatas, com destaque para Ciência da 

Computação e Engenharias. No que se refere à mão de obra, 71% das startups e 38% 

das empresas consolidadas, não possuem nenhuma mulher no seu quadro de 

funcionários. O nível de escolaridade dos fundadores e colaboradores das empresas 

demonstram que esses empreendimentos são intensivos em conhecimento e geram 

empregos de qualidade. Quanto à escolaridade dos colaboradores das startups: 28% 
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possuem ensino superior; 10% especialização; 5,3% mestrado; 2,8% doutorado; e 

0,56% Censo Mineiro de Startups e demais Empresas de Base Tecnológica 41 pós-

doutorado. Em relação às empresas consolidadas, 64% dos colaboradores possuem 

ensino superior; 32% especialização; 20% mestrado; 7,3% doutorado; e 1,2% pós-

doutorado. Dentre as EBTs que participaram do Censo, 28% das startups e 30% das 

empresas consolidadas receberam aporte de recursos financeiros. No que diz respeito ao 

registro de Propriedade Intelectual (PI), 20% das startups e 38% das empresas 

consolidadas declararam possuir registro, com destaque para a modalidade de registro 

de marca representa 41% para as startups e 45% para as empresas consolidadas. Dentre 

as EBTs que participaram do estudo, 12% das startups e 16% das empresas 

consolidadas captam recursos de fomento, sendo o SEBRAE, a FAPEMIG e a FINEP as 

instituições que mais financiam este tipo de recurso. Com relação às parcerias de 

desenvolvimento tecnológico, de produtos ou processos, com alguma instituição, mais 

da metade das EBTs não possui nenhum tipo de parceria. Verifica-se que 87% das 

startups informaram que possuem interesse em constituir parcerias com fundos de 

investimentos e 86% com grandes empresas e também com redes de investidores e 

investidores anjos. Em relação às empresas consolidadas, 79% informaram que o maior 

potencial de estabelecimento de parcerias é com fundos de investimentos e grandes 

empresas e 66% com parques tecnológicos, redes de investidores e de mentores. Ainda, 

é possível constatar que a maior parte das empresas da pesquisa não fazem uso de 

instrumentos de incentivo fiscal. Conforme os resultados obtidos com esta pesquisa, é 

possível realizar as seguintes proposições a fim de fomentar não somente discussões 

sobre os mecanismos de apoio e consolidação de EBTs, mas também estimular a 

proposição de políticas públicas e ações de apoio e fomento ao empreendedorismo 

inovador em Minas Gerais: • Promover maior relação e sinergia entre as empresas de 

base tecnológica e os ambientes de inovação do Estado. Como por exemplo, 

incentivando as empresas a se instalarem nos parques tecnológicos. • Criar políticas de 

isenção e diferimento fiscal para as empresas de base tecnológica. • Auxiliar as 

empresas de base tecnológica do Estado na atração de investidores. • Incentivar maior 

investimento do setor privado em inovação e no desenvolvimento de tecnologias e 

produtos. • Atrair grandes empresas com alto potencial inovador para o Estado, que 

possam interagir com as EBTs. • Estabelecer sinergia entre as pequenas empresas de 

base tecnológica, isto é, as startups com grandes empresas. • Desenvolver estratégias 

que auxiliem as empresas no desenvolvimento de parcerias, com todos os elementos do 

ecossistema de inovação, sobretudo as universidades, que possuem alto potencial de 

geração de empresas de base tecnológica. • Estabelecer políticas para a maior 
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participação de mulheres na criação de empreendimentos e colaboração nas empresas de 

base tecnológica4”. 

 

Certamente a consequência da aplicação efetiva desta lei será a promoção do Município 

(i) em geração de mais postos de trabalho, com geração de renda da população local 

onde empresas de base tecnológica apresentam em seu quadro, profissionais com renda 

elevada e atividade intensiva em tecnologia; e (ii) fixação de profissionais especialistas 

formados na universidade e faculdades do município; formação de cadeias de alto valor 

agregado com a inserção de produtos inovadores; absorção de serviços de terceiros 

especializados, uma vez que empresas de base tecnológica comumente atraem 

potenciais investidores e investimentos que consequentemente geram novas empresas 

abrindo perspectivas para a comunidade como um todo do Município. 

 

Assim, considerando que estamos na quarta revolução industrial e que as empresas na 

fase de ciclo de vida de startups são extremamente vulneráveis, o Poder Executivo 

deverá estimular e incentivar o empreendedorismo tecnológico com o objetivo de 

aumentar a visibilidade, atratividade, geração de negócios, novos investimentos, bem 

como de fortalecer o ecossistema de startups, mediante atração e retenção de 

investidores, aceleradoras, acadêmicos, programadores e empreendedores de alto 

potencial no município de Belo Horizonte, tornando a cidade o pólo de Startups, 

Inovação e Empresas de Base Tecnológicas do Brasil. 

 

 

 

 

                                                 
4
 FARIA, Adana Ferreira. SEDIYAMA, Jaqueline Akemi Suzuki e LEONEL, Danielle Silveira. Censo 

mineiro de startups e demais empresas de base tecnológica. Realização: HUB Minas Digital, Minas 

Digital, FAPEMIG, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

Apoio técnico e metodológico: NTG – Nuncleo de Tecnologia de Gestão. Universidade Federal de Viçosa 

– UFV. Apoio Institucional: Rede Mineira de Inovação. 

Equipe coordenadora do projeto Adriana Ferreira de Faria (NTG/UFV) Jaqueline Akemi Suzuki 

Sediyama (NTG/UFV) Bárbara Gabrielle Alves Faria (SEDECTES) Rodolfo Zhouri Costa e Silva 

(SEDECTES) Equipe técnica do Núcleo de Tecnologias de Gestão (NTG) Camila do Nascimento Nunes 

Danielle Silveira Leonel Gabrielle Fontes Mau Gabryelle Lima Silva Projeto gráfico e diagramação 

Carlos Joaquim Einloft Ilustrações: Freepik Realização Governo do Estado de Minas Gerais Governador: 

Fernando Pimentel Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do 

Estado de Minas Gerais (SEDECTES) Secretário: Miguel Corrêa da Silva Júnior Subsecretário de 

Inovação Tecnológica: Leonardo Dias de Oliveira Superintendente de Inovação Tecnológica: Roberto 

Maia Rosenbaum. 
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VI - Considerações sobre as iniciativas adotadas em outros Municípios brasileiros 

para apoio e fomento à inovação e tecnologia 

 

VI.1 – Campinas: 

 

IPTU: Isenção total do tributo para empresas enquadradas como startups até o limite de 

área construída de 120m2 ou de valor equivalente do imposto de R$ 3.000,00; 

ISS: redução da alíquota do imposto para 2% (alíquota mínima permitida) sobre a 

receita tributável das prestações de serviço.  

• Benefício para empresas enquadradas como startups (determinadas atividades + 

período de 2 ou 3 anos + receita bruta anual [últimos 12 meses] de até R$ 600.000,00) e 

que respeitasse alguns critérios (apresentar CND, inexistência de poluição, utilização do 

imóvel para aquele fim específico etc.);  

• As empresas deveriam formular um pedido para a prefeitura, para serem 

aprovadas e reconhecidas como startup; 

• O período de 2 ou 3 anos se inicia a partir da data de aprovação do pedido (ou 

retroagindo à data do próprio pedido, mas aí dependeria do prazo que a prefeitura 

conseguiria analisar e dar a resposta, esse prazo tinha que ser em até 5 dias) junto à 

prefeitura; 

• Caso a receita bruta ultrapasse o teto, a isenção do IPTU é perdida para o 

exercício seguinte e a redução do ISS é perdida para o mês seguinte.  

 

VI.2 – Florianópolis 

 

São duas novas fontes de captação de recursos para empresas, microempreendedores 

individuais, pesquisadores autônomos e até mesmo pessoas físicas residentes em 

Florianópolis. As fontes são o Fundo Municipal de Inovação, composto com recursos 

privados e públicos de todas as esferas governamentais e o Programa de Incentivo 

Fiscal à Inovação, que consiste em renúncia fiscal de IPTU e ISS que pode chegar a até 

R$ 12 milhões. 

 

A projeção se baseia no teto de 2% do montante arrecadado com IPTU e ISS (Imposto 

Sobre Serviços), que soma cerca de R$ 600 milhões. Contribuintes de Florianópolis 

poderão deduzir até 20% de seu imposto devido para projetos de inovação habilitados 

pelo Conselho Municipal de Inovação. 
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Estruturação do Sistema de Inovação de Florianópolis apresentada pela Prefeitura - 

Mecanismos de incentivo e fomento à inovação: 

- Sistema Municipal de Inovação (SMI):  

- Fundo Municipal de Inovação (FMI): Fomentado por recursos públicos e privados; 

- Programa de Incentivo Fiscal à Inovação: Renúncia Fiscal relacionada ao IPTU e ISS; 

- Rede de Promoção à Inovação: Escritórios de base do SMI em entidades parceiras para 

conectar iniciativas isoladas; 

- Plano Executivo Municipal: Desenvolvimento de planos de Inovação e 

Sustentabilidade voltados à estrutura da Administração Pública. 

 

Instrumentos legais: 

- Decreto 17.097 de 2017 

- Lei Complementar 432 de 2012 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2012/43/432/lei-

complementar-n-432-2012-dispoe-sobre-sistemas-mecanismos-e-incentivos-a-

atividade-tecnologica-e-inovativa-visando-o-desenvolvimento-sustentavel-do-

municipio-de-florianopolis  

- Regimento interno do Conselho Municipal de Inovação (CMI), de 2012 

 

Atores do Sistema Municipal de Inovação 

 

Conselho Municipal de Inovação (CMI):  

- Referência de todo o sistema: formula, propõe, avalia e fiscaliza ações e políticas 

públicas de promoção da inovação. 

- Composto por 36 membros da prefeitura, de Instituições de Ensino Superior, de 

organizações que atuam em prol da Ciência Tecnologia e Inovação, parques e 

incubadoras, arranjos promotores de inovação e Governo do Estado. 

- Mandatos de três anos: 2017/2019 

 

Arranjos Promotores de Inovação (API): 

- Grupos que atendem aos critérios do CMI e que se credenciam à participação em 

editais referentes à inovação na cidade. 

- Comissão de Ciência Tecnologia e Informática da Câmara de Vereadores de 

Florianópolis. 

 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2012/43/432/lei-complementar-n-432-2012-dispoe-sobre-sistemas-mecanismos-e-incentivos-a-atividade-tecnologica-e-inovativa-visando-o-desenvolvimento-sustentavel-do-municipio-de-florianopolis
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2012/43/432/lei-complementar-n-432-2012-dispoe-sobre-sistemas-mecanismos-e-incentivos-a-atividade-tecnologica-e-inovativa-visando-o-desenvolvimento-sustentavel-do-municipio-de-florianopolis
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2012/43/432/lei-complementar-n-432-2012-dispoe-sobre-sistemas-mecanismos-e-incentivos-a-atividade-tecnologica-e-inovativa-visando-o-desenvolvimento-sustentavel-do-municipio-de-florianopolis
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2012/43/432/lei-complementar-n-432-2012-dispoe-sobre-sistemas-mecanismos-e-incentivos-a-atividade-tecnologica-e-inovativa-visando-o-desenvolvimento-sustentavel-do-municipio-de-florianopolis
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Agentes de fomento: Empresas inovadoras indicadas pelas principais entidades 

empresariais; 

 

Fundo Municipal de Inovação: 

- Finalidade: apoio, planos, estudos, projetos, capacitações, eventos e outras atividades 

de cunho inovador. 

- Gestão: Comitê Gestor do Fundo Municipal de Inovação, que inclui três membros do 

CMI e três secretários municipais: (i) Turismo Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico; (ii) Fazenda; (iii) Educação; 

- Origem dos recursos do Fundo: governos municipal, estadual e federal, doações, 

consórcios, parcerias e convênios, com pessoas físicas e jurídicas brasileiras ou 

estrangeiras. 

- Recursos podem ser direcionados ou não a atividades específicas por quem os repassa: 

capacitação, eventos e apoio a startups, por exemplo. 

- Quem pode receber recursos do fundo: 

Órgãos da administração pública (para inovação). 

Instituições de Ensino Superior. 

Empresas participantes de algum Arranjo Promotor de Inovação. 

Pesquisadores autônomos (pessoas físicas). 

Jardim botânico, parques e outras iniciativas voltadas à sustentabilidade. 

- Como os recursos serão distribuídos 

Por meio de chamadas públicas gerais ou específicas por finalidade. 

Termos de parceria com entidades. 

Contratos de gestão para projetos. 

Contratos de subvenção. 

Termo de auxílio financeiro (empréstimo com juro subsidiado e contratos de 

financiamento) 

- Proporção 

Mínimo de 20% do Fundo para micro e pequenas empresas. 

Mínimo de 10% para projetos de inclusão digital. 

Até 10% para financiar empreendimentos inovadores aprovados pelo Conselho. 

Até 10% para cobrir custos de administração do fundo. . 

 

Programa de Incentivo Fiscal à Inovação (PII) 

Similar ao mecanismo da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, é um programa de 

renúncia fiscal em que o município pode destinar: 
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- De 1 a 2% da receita da soma da arrecadação de ISS e IPTU na cidade. 

- Gestão: do Comitê Gestor do Fundo Municipal de Inovação, que emitirá portaria com 

regras para a submissão de projetos por empresas. 

- Quem projetos podem ser financiados: 

Ampliação e implantação de empreendimento inovador na cidade. 

Captação de recursos para desenvolver ou aprimorar serviços ou produtos 

inovadores. 

- Quem pode propor projetos: 

Pessoas físicas residentes em Florianópolis. 

Microempreendedores individuais ou micro e pequenas empresas com sede em 

Florianópolis que sejam afiliados a um Arranjo Produtor de Inovação. 

- Valor máximo dos projetos: 

Até 50% do limite de faturamento anual de uma microempresa 

2017: R$ 180 mil 

2018: R$ 450 mil, de acordo com a lei do Supersimples 

- Cartas de autorização de captação: 

Válida por até 2 anos para execução de projeto e captação. 

- Contribuições com direito a certificado de incentivo fiscal ao contribuinte: 

Até 20% de ISS devido 

Até 20% de IPTU devido 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2010/37/377/lei-

complementar-n-377-2010-institui-de-acordo-com-as-normas-gerais-veiculadas-pela-

lei-complementar-n-123-de-2006-o-regime-tributario-diferenciado-e-favorecido-as-

microempresas-empresas-de-pequeno-porte-e-para-o-microempreendedor-individual-

bem-como-acrescenta-dispositivos-a-lei-complementar-n-007-de-1997-e-da-outras-

providencias?wordkeytxt=empreendedores  

 

VI.3 - Recife 

 

O ambiente produtivo do Porto Digital oferece uma série de diferenciais competitivos 

no que se refere aos custos de instalação e operação, ao apoio às empresas e seus 

colaboradores, ao suporte na interação com o poder público, academia e o sistema 

produtivo local, à infraestrutura de suporte à P&D de soluções inovadoras, dentre outros 

benefícios oferecidos pela cidade do Recife e estado de Pernambuco. 

 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2010/37/377/lei-complementar-n-377-2010-institui-de-acordo-com-as-normas-gerais-veiculadas-pela-lei-complementar-n-123-de-2006-o-regime-tributario-diferenciado-e-favorecido-as-microempresas-empresas-de-pequeno-porte-e-para-o-microempreendedor-individual-bem-como-acrescenta-dispositivos-a-lei-complementar-n-007-de-1997-e-da-outras-providencias?wordkeytxt=empreendedores
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2010/37/377/lei-complementar-n-377-2010-institui-de-acordo-com-as-normas-gerais-veiculadas-pela-lei-complementar-n-123-de-2006-o-regime-tributario-diferenciado-e-favorecido-as-microempresas-empresas-de-pequeno-porte-e-para-o-microempreendedor-individual-bem-como-acrescenta-dispositivos-a-lei-complementar-n-007-de-1997-e-da-outras-providencias?wordkeytxt=empreendedores
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2010/37/377/lei-complementar-n-377-2010-institui-de-acordo-com-as-normas-gerais-veiculadas-pela-lei-complementar-n-123-de-2006-o-regime-tributario-diferenciado-e-favorecido-as-microempresas-empresas-de-pequeno-porte-e-para-o-microempreendedor-individual-bem-como-acrescenta-dispositivos-a-lei-complementar-n-007-de-1997-e-da-outras-providencias?wordkeytxt=empreendedores
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2010/37/377/lei-complementar-n-377-2010-institui-de-acordo-com-as-normas-gerais-veiculadas-pela-lei-complementar-n-123-de-2006-o-regime-tributario-diferenciado-e-favorecido-as-microempresas-empresas-de-pequeno-porte-e-para-o-microempreendedor-individual-bem-como-acrescenta-dispositivos-a-lei-complementar-n-007-de-1997-e-da-outras-providencias?wordkeytxt=empreendedores
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2010/37/377/lei-complementar-n-377-2010-institui-de-acordo-com-as-normas-gerais-veiculadas-pela-lei-complementar-n-123-de-2006-o-regime-tributario-diferenciado-e-favorecido-as-microempresas-empresas-de-pequeno-porte-e-para-o-microempreendedor-individual-bem-como-acrescenta-dispositivos-a-lei-complementar-n-007-de-1997-e-da-outras-providencias?wordkeytxt=empreendedores
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2010/37/377/lei-complementar-n-377-2010-institui-de-acordo-com-as-normas-gerais-veiculadas-pela-lei-complementar-n-123-de-2006-o-regime-tributario-diferenciado-e-favorecido-as-microempresas-empresas-de-pequeno-porte-e-para-o-microempreendedor-individual-bem-como-acrescenta-dispositivos-a-lei-complementar-n-007-de-1997-e-da-outras-providencias?wordkeytxt=empreendedores
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Redução do ISS. As empresas instaladas no Porto Digital e que atendam os requisitos 

previstos na lei de incentivo e redução de ISS, usufruem o benefício concedido pela 

Prefeitura do Recife, que consiste na redução de 60% do tributo. Com esse desconto, o 

ISS passa de 5% para 2%. 

 

Lei de Incentivo à Ocupação do Solo: consiste em condições especiais de uso e 

ocupação de solo, que, de acordo com a Lei Municipal Nº 16.290/97, concede isenção 

no IPTU de acordo com o tipo de reforma realizada no imóvel ocupado. 

 

Redução do Imposto de Renda: O decreto nº 4.213 definiu os empreendimentos 

prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da extinta 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, para fins dos 

benefícios de redução do imposto de renda, inclusive de reinvestimento, em diversos 

setores, incluindo as áreas de eletroeletrônica, mecatrônica, informática, biotecnologia, 

veículos, componentes e autopeças da indústria de componentes (microeletrônica). 

 

O benefício fiscal se encontra na redução do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN) de 5% para 2%, para a indústria criativa relacionada ao serviço de 

informática, produção e pós-produção cinematográfica, vídeos, programas de televisão, 

gravação de som, edição de música, design fotografia, jogos digitais e multimídia. A 

nova regra ainda ampliará a área de benefício do incentivo fiscal, que se restringia ao 

território onde funciona hoje o Porto Digital, no Recife Antigo, para o quadrilátero de 

Santo Amaro. 

http://www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/cartilha_porto_digital_icentivo_fiscal_fi

nal.pdf  

 

VI.4 – Nova Lima 

 

Distrito de inovação para empresas e com isenção de ISS. Um acordo foi assinado entre 

o Sindicato das Empresas de Informática de Minas Gerais (Sindinfor), a Prefeitura de 

Nova Lima e a Fiemg. Segundo informações, o distrito será voltado para "negócios 

digitais". Ou seja, startups nova-limenses voltadas para um mercado que cresce 

vertiginosamente, o mercado digital, poderão ser criadas com isenção de ISS (Imposto 

sobre Serviços). 

http://www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/cartilha_porto_digital_icentivo_fiscal_final.pdf
http://www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/cartilha_porto_digital_icentivo_fiscal_final.pdf
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A intenção é fazer com que Nova Lima se torne mais competitiva para a criação de 

empresas voltadas para este fim. Além disso, a geração de emprego e renda também está 

na mira. 

 

O Sindicato das Empresas de Informática de Minas Gerais (Sindinfor), a Prefeitura de 

Nova Lima e a Fiemg assinaram um termo de parceria para o projeto de tornar o bairro 

Vila da Serra em um distrito de inovação. A ideia é criar condições para o surgimento 

de uma Zona Especial para Negócios Digitais, a exemplo de Palo Alto e Berkeley, no 

Vale do Silício, na Califórnia (EUA). 

 

Uma das iniciativas será a apresentação de um projeto de lei que pleiteia a isenção do 

ISS por um período delimitado de tempo para startups e empresas de negócios digitais 

que se instalarem no município. Seriam startups com até três anos de existência, e o 

benefício duraria, no máximo, dois anos. 

 

Entre os planos está também a criação de uma escola pública piloto de programação 

para crianças e adolescentes. As três entidades pretendem criar ainda o Comitê Gestor 

Privado do Distrito de Inovação. 

 

http://sindinfor.org.br/noticias/view/nova-lima-sediara-distrito-de-inovacao.html 

https://c1.staticflickr.com/9/8389/8508062034_7babd15ffe_z.jpg 

 

Sudam 

http://www.sudam.gov.br/index.php/incentivos-fiscais 

A SUDAM administra a concessão dos seguintes incentivos: 

• Redução Fixa do IRPJ 

• Isenção do IRPJ - Programa de Inclusão Digital 

• Reinvestimento de 30% do IRPJ 

• Depreciação Acelerada Incentivada 

 

http://www.sudam.gov.br/index.php/incentivos-fiscais?id=79 

http://www.sudam.gov.br/conteudo/menus/referencias/documentosinstitucionais/arquiv

os/legislacaoincentivosfiscais/manual-completo-incentivos-fiscais.pdf 

http://www.sudam.gov.br/conteudo/menus/retratil/incentivosfiscais/arquivos/manual-

de-instrucoes-junho2016.pdf 

http://sindinfor.org.br/noticias/view/nova-lima-sediara-distrito-de-inovacao.html
https://c1.staticflickr.com/9/8389/8508062034_7babd15ffe_z.jpg
http://www.sudam.gov.br/index.php/incentivos-fiscais
http://www.sudam.gov.br/index.php/incentivos-fiscais?id=79
http://www.sudam.gov.br/index.php/incentivos-fiscais?id=88
http://www.sudam.gov.br/index.php/incentivos-fiscais?id=89
http://www.sudam.gov.br/index.php/incentivos-fiscais?id=91
http://www.sudam.gov.br/index.php/incentivos-fiscais?id=79
http://www.sudam.gov.br/conteudo/menus/referencias/documentosinstitucionais/arquivos/legislacaoincentivosfiscais/manual-completo-incentivos-fiscais.pdf
http://www.sudam.gov.br/conteudo/menus/referencias/documentosinstitucionais/arquivos/legislacaoincentivosfiscais/manual-completo-incentivos-fiscais.pdf
http://www.sudam.gov.br/conteudo/menus/retratil/incentivosfiscais/arquivos/manual-de-instrucoes-junho2016.pdf
http://www.sudam.gov.br/conteudo/menus/retratil/incentivosfiscais/arquivos/manual-de-instrucoes-junho2016.pdf
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A Sudam, por intermédio da Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e 

Financeiros (CGIF), administra a Política de Incentivos Fiscais, com a concessão dos 

benefícios de Redução de 75% do IRPJ, Isenção do IRPJ - Programa de Inclusão 

Digital, Reinvestimento de 30% do IRPJ e Depreciação Acelerada Incentivada para 

efeito de cálculo do IRPJ. 

 

Já tramita no Congresso Nacional a Medida Provisória 810/17, que ampliou o prazo 

para 48 meses o prazo para as empresas brasileiras de informática, beneficiadas com 

incentivos fiscais associados a investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), 

reinvestirem valores pendentes. 

 

A referida medida provisória concede isenção ou redução do Imposto sobre Produtos 

Industrializados – IPI aos equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, 

inclusive aos de automação industrial e de processamento de dados, importados ou de 

fabricação nacional, bem como respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.  

Assegura, ainda, a manutenção e a utilização do crédito do Imposto sobre Produtos 

Industrializados – IPI relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de 

embalagem, empregados na industrialização dos bens de que trata este artigo. 

 

Para fazer jus aos benefícios, as empresas devem investirão, anualmente, em atividades 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação, realizadas no País, no mínimo, 5% do seu 

faturamento bruto no mercado interno. 

 

Foi prorrogado também o prazo para reinvestimento pelas as empresas que produzem 

bens e serviços do setor de tecnologias da informação e comunicação na Zona Franca de 

Manaus, as quais devem investir 5% do seu faturamento bruto anual em atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação a serem realizadas na Amazônia Ocidental ou no 

Estado do Amapá. 

 

Ressalta-se que a medida provisória inova ao admitir o investimento em inovação, além 

do P&D, tornando possível usar os investimentos para capitalizar empresas de base 

tecnológica (startups). 

 


