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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Tema 

A contabilidade e a Gestão de Negócios 

 

1.2 Problema 

O mercado brasileiro passa por transformações na sua estrutura e exige, 

gradativamente, inovações para se manter em destaque, logo, como as startups se 

diferenciam do modelo tradicional de negócios e trazem novas soluções para os 

problemas cotidianos?  

 

1.3 Objetivo geral 

Entender o novo método de empreendedorismo e qual a sua influência em nossa 

sociedade e mercado atual com a busca contínua de inovação e crescimento, qual 

deve ser melhor papel e posicionamento da startup digital.  

1.3.1 Objetivo especifico 

1.3.1.1 Entender o conceito da startup; 

1.3.1.2 Compreender como funciona e como foi seu “surgimento”; 

1.3.1.3 Descrever a modelagem de negócios em uma startup 

1.3.1.4 Identificar o diferencial de valor de startups; 

1.3.1.5 Discutir as métricas de execução em startups 

1.3.1.6 Identificar o posicionamento estratégico das startup’s 

 

1.4 Justificativa 

Segundo o site Distrito, Startup é o assunto mais comentado nos últimos tempos, 

o surgimento de várias empresas desse mercado vem despertando curiosidade de 

todos sobre esse assunto. Nosso trabalho busca entender o papel e o 

posicionamento das startups digitais, mostrando como elas buscam o sucesso e 

entendendo um pouco sobre esse mercado tão novo. (XANDE, 2019) 

 

1.5 Interdisciplinaridade 

1.5.1.1 Contabilidade de Custos: como toda empresa, as startups tem que ter um 

mapeamento de custos, ainda mais com as características destas empresas de 
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serem escaláveis.  

1.5.1.2 Direito tributário: com o grande surgimento de startups houve a criação de um 

novo tipo de tributação, a “Inova Simples”  

1.5.1.3 Planejamento Governamental: assim como no planejamento governamental, a 

startups precisam de se planejar para entrarem no mercado e depois se 

estabelecerem de uma maneira confortável.  

1.5.1.4 Tópicos Contábeis: as startups geralmente são pequenas e médias empresas, 

sendo assim as normas brasileiras 1000, se aplicam a esse novo tipo de 

empresa 
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2 ESTUDO DA STARTUP 

2.1 Startup 

2.1.1 Conceito 

De acordo com o dicionário, o nome “startup” significa inovar, ou seja, criar algo 

novo/inovador. É utilizado para determinar empresas recentemente criadas e 

lucrativas, tudo começou nos anos de 1990 quando aconteceu a “Internet Bubble” 

tendo sua tradução como bolha da internet. Surgiram vários empreendedores 

inovadores e promissores, aliados principalmente com a tecnologia, que 

demonstraram ser bastante satisfatórias e sustentáveis. Isso ocorreu primeiramente 

nos Estados Unidos, especificamente no Vale do Silício, na Califórnia, região onde 

começaram as grandes empresas, sendo elas: Google, Apple e Microsoft. 

(SIGNIFICADOS, 2015)  

No eixo empresarial, empresas startups são aquelas comandadas por jovens, 

que procuram explorar atividades e buscam inovar qualquer área e ramo, que tem 

um custo de manutenção baixo e procuram sempre desenvolver um plano de 

negócio no qual projetam de forma uniforme e repetitiva em certo prazo que seja 

capaz de dar lucros o mais rápido possível, considerando estar localizado em um 

ambiente de incerteza. 

Para compreendermos mais sobre o tema, primeiro precisamos dizer o que é ser 

uma empresa que visa crescer de forma escalável e repetitiva repetível. Escalável é 

quando a empresa oferece o mesmo produto progressivamente de maneira quase 

ilimitado. Já repetível visa crescer sem ter que modificar seu negócio, nem aumentar 

seus custos, reforçando apenas aquilo que você já faz. Com isso, as margens de 

lucro da empresa se tornam cada vez maiores. 

Não precisa inevitavelmente vir da internet, muitas vezes as empresas optam por 

esse meio pois é mais barato e mais fácil de criar um modelo de negócio que 

citamos a cima, mas, existem vários outros exemplos de que não estão ligadas a 

internet. 

Existem outras características em uma startup que precisam ser considerados 

como: apresentar um produto ou serviço inovador, ou seja, que ainda não está no 
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mercado, ser instável e rápida em suas decisões, que é um diferencial a ser 

procurado por muitos clientes.  (SAGE BLOG, 2019) 

2.1.2 Surgimento da Startup 

Segundo o texto da Brascon, o surgimento da Startup pode ser feito tanto com o 

capital próprio quanto com o capital de terceiros, quando ocorre a primeira, pode-se 

dizer que houve um bootstrapping (inicialização). Tal modalidade é mais frequente 

do que se pensa, tendo em vista que, muitos investidores não acreditam na ideia 

inicial da Startup justamente por ser inovadora e ter um risco alto. Exemplos de 

empresas que hoje são bilionárias e começaram dessa forma são: a Microsoft e a 

Dell. 

Em relação a segunda forma de conseguir capital social para a empresa, tem-se 

o investidor anjo, que é aquela pessoa que aposta na inovação em troca de parte do 

quadro de ações, além disso, é preciso se ter uma ideia inovadora para resolver um 

problema, ou seja, enxergar uma mudança positiva de comportamento dos agentes 

econômicos nos diversos cenários, a fim de otimizar suas ações.  

O Google for Entrepreneurs realiza um evento chamado Startup Weekend, em 

que as pessoas se juntam para tentar criar uma Startup em 54 horas. Eventos como 

esse possibilitam o alcance da meta para enxerga de oportunidades no mercado. 

Dessa forma, para criação da startup é preciso um aporte inicial para colocar o 

aperfeiçoamento em prática no mercado, além de constantes atualizações do 

cenário vivenciado. (BRASCON, 2019) 

2.1.3 Funcionamento Básico de uma Startup 

A Startup funciona como uma empresa normal quanto a questão trabalhista, no 

entanto, sua contabilidade de custos tende a tratar mais de recursos humanos, e 

seus aspectos intangíveis, como o capital intelectual. Além disso, é preciso montar 

um plano de negócios e validar a ideia da startup, sendo essas duas, etapas 

fundamentais. 

2.1.4 Inova Simples  

Em 2019, foi criado um novo regime para tratar de maneira diferenciada as 

empresas de inovação/ startup. Ele é o Inova Simples que tem como objetivo 
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estimular a economia, por meio do incentivo às empresas de caráter inovador, de se 

formalizarem, consolidarem e se desenvolverem.  

De acordo com o art. 65-A, §1º da Lei Complementar n. 

123/2006:(BOLSONARO & GUEDES, 2019),  

“considera-se startup a empresa de caráter inovador que visa a aperfeiçoar 
sistemas, métodos ou modelos de negócio, de produção, de serviços ou de 
produtos, os quais, quando já existentes, caracterizam startups de natureza 
incremental, ou, quando relacionados à criação de algo totalmente novo, 
caracterizam startups de natureza disruptiva”.  
 

Além disso, as Startups desenvolvem suas atividades em um cenário de muita 

incerteza, sendo necessários meios para facilitar seu sucesso no mercado brasileiro. 

Dessa forma, esse novo regime estabelece um “rito sumário para abertura e 

fechamento de empresas se dará de forma simplificada e automática, no portal da 

Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 

Negócios (Redesim)”  (BOLSONARO & GUEDES, 2019) 

Ademais, quando o preenchimento dessas informações for feito de maneira 

correta, automaticamente haverá a criação de um CNPJ em nome da empresa 

cadastrada. 

2.1.5 Modelagem de Negócio 

Segundo o site do Sebrae modelo de negócio é um mecanismo que ajuda a 

abrir um empreendimento, tem o propósito de expor todos os componentes e etapas 

que o compõem oferecendo a união da organização.  

Os pilares fundamentais do empreendimento são: divisão dos consumidores, 

influência no valor, canais de distribuição, relacionamento com os consumidores, 

fontes de receita, fundos principais, atividades chave, relevantes parcerias e custos. 

O modelo de negócio concede a visualização dos processos internos da 

organização, permitindo assim, a reflexão dos empreendedores sobre cada área da 

empresa, dessa forma, enxergando as oportunidades do mercado tendo em vista a 

nova clientela obtendo resultados para o empreendimento.  

Ao obter uma análise completa dos procedimentos da organização, é possível 

proporcionar uma inovação, a fim de estabelecer uma proposta de valor que seja 

diferencial para o seu negócio. (SEBRAE, 2019) 
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2.1.6 Diferença da startup para uma empresa normal 

De acordo com Mateus Pinto do site Guia Empreendedor e Cristiano Freitas 

da Syhus Contabilidade, o ramo empresarial evolui e cada vez mais 

empreendedores com novas ideias, chamativas e que arriscam mais ganham 

espaço nesse novo tipo de negócio. 

Antes de destacar as relevantes diferenças das startups para uma empresa 

normal precisamos entender suas características, as startups dependem de rápidas 

mudanças para poder se adequar seus objetivos, a novas perspectivas, ao contrário 

das empresas tradicionais, pois essas empresas não exibem uma expansão 

escalável e não estão desenvolvidas para dúvidas e fissuras do mercado.  

Podemos destacar três pontos importantes que as diferenciam, sendo eles: 

estrutura de negócio, espírito organizacional e ambiente organizacional. 

A grande diferença das duas se relaciona com a modelagem de negócio, as 

pequenas empresas são conduzidas pelas imagens de lucratividade e valor estável 

a um período distante, já as startups estão interessadas nas receitas que lhe dão um 

possível crescimento. 

Em relação ao espírito organizacional, as startup buscam mudar o mindset 

dos seus assessores para que todos contribuam para o desenvolvimento da 

empresa, desempenhando, muita das vezes, várias funções em uma operação e 

colocando em exercício suas ideias pois, a alavancagem do negócio não depende 

apenas do fundador da empresa mas sim, de todos os seus colaboradores. No caso 

de empresas comuns os funcionários já têm suas funções bem definidas e, isto, 

contribui para a melhoria dos procedimentos e ação da empresa, no qual já 

pressupõe que existe um mercado com uma já solução existente.  

A startup é criada fundamentada em uma nova oportunidade, para que possa 

solucionar um problema ou uma tendência. É escalável e tem como foco sair da 

zona de conforto. O foco da empresa tradicional é manter-se sustentável, ter a 

segurança de ter e atingir demandas e gerar um bom retorno permanente, além de 

que diferentemente da startup, a empresa comum é focada em permanecer na zona 

de conforto. 
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Por último elas se diferenciam pelo ambiente organizacional, como a startup é 

um ambiente de muitos riscos e incertezas, dificilmente são encontrados 

capacitações e treinamentos dentro desse tipo de empreendimento pois, todos estão 

moldando a estrutura de operação da empresa juntos. Pelo lado do quadro de 

funcionários, é bem visível a pro atividade de todos, por isso que, geralmente, são 

pessoas que tem habilidade em solucionar problemas de maneira ágil na maior parte 

do tempo  

Já nas empresas comuns, a estrutura de operação é bem estruturada, ou 

seja, os funcionários já têm suas funções organizadas e planejadas, reduzindo os 

riscos de incertezas. Com isso, qualquer problema que surge é necessário a 

realização de um novo planejamento e ação para que os mesmos possam ser 

resolvidos. 

Vale lembrar que, por ser um modelo inovador, na startup é necessário um 

bom suporte contábil e jurídico, os quais auxiliam na parte tributária que seriam o: 

Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real, também, a avaliar a escabilidade 

do negócio e para ajudar a definir as melhores atividades da empresa. (PINTO, 

2019; FREITAS, 2018) 

2.1.7 Métricas de Desempenho 

De acordo com a vivência empresarial em um cargo estratégico na empresa 

Ápice Consultoria Junior entende-se que para mensurar a execução de uma 

empresa existem, basicamente, duas maneiras: por meio de métricas e informativos 

de desempenho. Essas duas formas se relacionam e contribuem para o sucesso da 

organização, tanto para agilizar a tomada de decisão por meio de informações 

confiáveis quanto para identificar pontos de melhoria nas atividades e criar planos de 

ação para coibi-los.   

Métricas são dados brutos quantificáveis da empresa; se relacionam com o nível 

tático e operacional, assim, revelam o desempenho de processos. Os informativos 

de desempenho são o desdobramento das métricas a fim de mensurar com maior 

precisão a situação da empresa. Esses são relacionados a estratégia e avaliam a 

performance, o planejamento e objetivos das áreas.   
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No cenário das Startups é indispensável a metrificação dos resultados e a 

mensuração dos dados obtidos, visto que elas iniciam suas atividades com o fluxo 

de caixa negativo e ainda não alcançaram o breakeven (empate). Para acompanhar 

esse desempenho, com base em um planejamento estratégico, as startups utilizam 

dos KPI’s e dos OPI’s para metrificar os seus resultados.  

Key Performance Indicators (KPI’s), do português Indicadores Chave de 

Desempenho, são indicadores primários e implicam diretamente no cumprimento do 

objetivo estratégico. Um exemplo desse indicador utilizado em algumas Startups e 

empresas comuns é o KPI de Sustentabilidade Financeira que possui objetivo de ser 

sustentável e mede por quanto tempo a empresa consegue se manter operante no 

caso de não haver novas receitas. É calculado pelo somatório das receitas a receber 

+ caixa sobre as despesas totais do ano.  

Operational Performance Indicators (OPI’s), do português Indicadores de 

Desempenho Operacionais, dão suporte aos indicadores primários e validam se a 

operação do planejamento está no caminho correto. Dois exemplos desse indicador 

que agregam muito valor às Startups são o OPI de Desempenho Organizacional e o 

OPI de Clima Organizacional que têm o intuito de avaliar o desempenho e o clima da 

empresa. São calculados por meio das respostas de avaliações periódicas com os 

membros.  

Portanto, nas Startups, é indubitável o acompanhamento dos resultados por 

meio de métricas e indicadores eficientes. Nesse contexto, seus criadores devem 

demonstrar que é um negócio escalável e seu produto minimamente viável. A 

execução de uma startup pode ser metrificada de inúmeras formas e metodologias, 

porém, o propósito é o mesmo: ser guia para a tomada de decisão e garantir a 

eficiência do negócio. Planejar, fazer, verificar e agir garantem a organização dos 

processos da empresa e assim faz com que ela se torne escalável.   

2.1.8 Posicionamento estratégico das startup’s 

A startup se caracteriza pela inovação do serviço produzido, logo, tendo em 

vista o mercado brasileiro com uma crescente no desemprego, novas ideias para 

coibir esse problema são colocadas em prática. Principalmente por serem 

comandadas por jovens, as startups possuem uma nova perspectiva acerca das 

dificuldades de mercado, as quais se aliam à tecnologia para se destacarem.  
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Em geral, o ecossistema de startups vem passando por um amadurecimento 

muito interessante. Os números estão provando isso, a gente vem num crescente de 

quase 20% no número de startups ano a ano, crescendo bastante em meio à crise 

que a gente sabe que o país enfrentou. Acho que isso reflete o amadurecimento do 

empreendedor também, que entendeu como é o processo de funcionamento de 

startup”, avalia Rafael Ribeiro, diretor-executivo da ABStartups. (BRITO, 2018) 

 

 

Figura 2 - Como as startups vão mudar seu jeito de pensar em inovação 
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3 DISCUSSÃO INTERGRUPAL 

No cenário atual, a contabilidade de custos fornece informações que possibilitam 

o planejamento, a execução e o controle do processo de gestão, subsidiando o 

processo de tomada de decisão com a geração de informações úteis. Sua função é 

classificar, agrupar, calcular, relatar e analisar os custos dos produtos, serviços, 

processos, produção e outros setores operacionais, além do desempenho de 

diferentes funções etc. 

O direito tributário é um ramo do direito público e toda empresa precisa de pagar 

tributos para estar de acordo com a legislação brasileira. No Brasil, existem 3 tipos 

de tributação: simples nacional, lucro presumido e lucro real, logo as empresas 

precisam escolher um desse para fazer seu enquadramento. As startups, como são 

empresas um pouco diferentes das usuais é devido ao seu cenário de incertezas, 

podem fazer sua tributação com base no INOVA SIMPLES, que já foi explicado 

durante o trabalho. Além disso, tributos como ICMS, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS 

devem ser pagos por essas empresas também 

Através das análises e estudos foi possível identificar que as startups possuem 

medidas que podem as tornar mais aceleradas, diante disso, com um bom 

planejamento governamental, esse novo tipo de modelo de negócio pode impactar a 

vida de muita empresa e do mercado financeiro atual.  Assim como no planejamento 

governamental, as startups tentam estimular e difundir novas técnicas. 

Em tópicos contábeis estuda-se quais são as normas aplicadas às pequenas e 

médias empresas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade TG 1.000 e 

ao pesquisar e entender um pouco sobre startup percebe-se que ela pode-se 

enquadrar nessas classificações uma vez que por ser uma empresa jovem ainda 

tem um faturamento que permite isso. 
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4 ESTUDO DE CASO 

Para entender um pouco mais sobre a visão do empresário, foi aplicado um 

questionário para duas Startups: Santo Cartão e Hive Commerce.  

Denilson José Amaro Silva, 37 anos, é o empresário que criou a Startup Santo 

Cartão. Ela surgiu com a necessidade de vendas on-line para eventos pequenos em 

locais de difícil acesso, onde não era rentável e nem lucrativo para o modelo das 

grandes ticketeiras do país. 

Além do mais, ele e seu sócio não tinham muitos recursos financeiros e 

quiseram resolver o problema exposto, assim com o levantamento da solução e a 

viabilidade, perceberam que uma startup poderia atender a demanda e solucionar o 

problema de maneira mais eficiente do que as ouras empresas. 

Outro ponto válido é retratar o desafio inicial que Santo Cartão enfrentou, 

Denilson diz que foi inserir o produto novo no mercado. Esse empecilho foi superado 

e hoje a Startup realiza vendas online, atendimento rápido e objetivo tanto do B2B ( 

business to business) quanto ao B2C (business to consumer), preza a qualidade na 

experiência dos usuários ao usar a plataforma. Atualmente, “a qualidade de fazer o 

mesmo que os outros fazem, porém, gerando uma experiência bem mais agradável 

e segura para o cliente e transparecer a seriedade e a confiança”, são os pilares 

fundamentais, segundo Denilson.  

A Santo Cartão tem sua própria empresa de marketing com pessoas que 

entendem do negócio e ela está sempre buscando desenvolvimento, por meio de 

uma equipe própria que realiza pesquisa e participa de workshops, palestras para se 

manter antenada e ter troca de experiências com outras startups.  

Além disso, o seu melhor meio de divulgação é a satisfação dos clientes.  

A segunda empresa entrevistada foi a Hive Commerce, que surgiu de uma 

iniciativa de 5 amigos que queriam empreender dentro do comércio online. E, 

durante o desenvolvimento da ideia, descobriram que podiam impactar na sociedade 

através do comércio online. Após um ano desenvolvendo o modelo de negócio e a 

plataforma, chegaram ao que são hoje, isso é: uma plataforma voltada para 

arrecadação de fundos para projetos sociais, ONGs e comissões de formatura. 
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A ideia inicial não era ser uma Startup, porém, no decorrer do desenvolvimento, 

perceberam que estavam dentro das características e então se enquadraram. O 

principal desafio inicial foi a recorrência de encontros dos sócios, ou seja, reuniões 

para alinhamento, discussão de ideias e apresentação das tarefas desenvolvidas. 

Além disso, a falta de conhecimento técnico para a realização de algumas atividades 

também foi um dos desafios iniciais, uma vez que atrasou a criação da empresa, 

uma vez que foi necessário terceirizar a atividade. 

Leonardo Reis Cunha, um dos sócios diz que: “Basicamente, nós somos uma 

plataforma de comércio online que criou um sistema de patrocínio para arrecadar 

fundos para causas socais, como por exemplo: Projetos Sociais, ONGs e Comissões 

de formatura. No momento em que o indivíduo entra na plataforma, obrigatoriamente 

ele tem que selecionar alguma causa que está cadastrada e, automaticamente ele é 

direcionado para a loja. Em cada produto comprado, parte do valor vai para o fundo 

de arrecadação da causa escolhida pelo consumidor. Cada produto tem o valor de 

patrocínio pré-selecionado e é visível para o consumidor. O papel das causas 

sociais é divulgar a plataforma como parceiro de arrecadação, com o intuito de levar 

novos consumidores.” 

Assim como a Santo Cartão, a Hive está sempre de acordo com as notícias e 

atualizações do mercado para que possam se inteirar das novas tendências. Além 

disso, ela tem uma relação muito próxima com os parceiros, buscando sempre os 

feedbacks da realidade deles para que consigam sempre inovar de acordo com a 

demanda. 

Em último lugar, pode-se dizer que na visão dos sócios, trazer uma nova 

perspectiva de arrecadação para as causas sociais é o principal diferencial. Isso é 

possível pois eles buscam atingir um mercado que as causas não atingiriam por si 

só, uma vez que a sobrevivência da maioria é por doação. Com o modelo de 

negócio da Hive, eles atrelam a necessidade de compra de um determinado produto 

a uma ajuda, ou seja, geram sentido a compra de produtos. E, outro diferencial 

importantíssimo que Leonardo considera é a transparência, uma vez que o 

consumidor sabe quanto do valor da compra dele irá para a causa social e, cada 

causa parceira tem acesso a uma página particular na qual eles acompanham em 

tempo real a arrecadação de fundos. 
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5 CONCLUSÃO 

A partir de todas as análises e estudos feitos sobre as startups, podemos 

perceber que esse é um novo modelo de negócio que está cada vez mais ganhando 

espaço no mercado, surgidas na maioria das vezes, com o intuito de solucionar 

algum tipo de problema. Tirar a ideia de um papel nunca foi fácil e esse mundo das 

startups foi criada para empreendedores inconformados que estão em busca de 

novas experiências para melhorar a vida das pessoas.  

Os jovens de hoje em dia estão estudando para profissões que vão deixar de 

existir ao longo do tempo, novas oportunidades de profissões vão surgir e muitos 

deixar de existir, tudo isso em virtude da adoção de novas tecnologias, exemplo 

disso é a inteligência artificial e essa nova economia que está se formando. Por isso, 

é necessária a ênfase nas habilidades digitais e ao empreendedorismo. 

(SEBRAE,2017) 

Segundo a pesquisa feita com as duas startups, foi possível observar a visão de 

criar um negócio com propósito, onde as pessoas possam comprar mais valores do 

que necessidades, afinal, é através dos problemas reais exponenciais que eles 

entregam valores aos seus clientes.  

Ao final do trabalho, foi concluído que as Startups, mesmo tendo recém-chegado 

ao Brasil, já trouxeram mudança no comportamento das pessoas, otimizando o 

tempo e facilitando processos. Isso foi verificado pelos questionários das empresas 

entrevistadas. Além disso, pode-se perceber que o governo também se mostra 

engajado para ajudar o Brasil a ir em direção ao mundo 4.0. 
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ANEXO 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO VINCULADO AO TRABALHO INTERDISCIPLINAR 

DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS E GERENCIAIS DA PUC MINAS – 2º SEMESTRE DE 2019 

Apresentação do questionário: 

 O presente questionário está vinculado ao trabalho interdisciplinar proposto 

aos alunos do 3º período do Curso de Ciências Contábeis do Instituto de Ciências 

Econômicas e Gerenciais da PUC Minas – Campus Coração Eucarístico. 

Dados:  

Nome: 

Idade: 

Profissão: 

Nome da Startup: 

Questão 1: História da Startup; Como surgiu a Startup?; Por que você decidiu ter um 

startup e não outro tipo de empresa?  (principal motivo)  

 

Questão 2: Quais os desafios iniciais de sua criação?  

 
 

Questão 3: Como é o funcionamento da sua Startup? (Principais pontos)  

 
 

Questão 4: O que você considera como diferencial da sua Startup? 

 
 

Questão 5: Qual é o principal meio de divulgação da sua Startup? 

 

Questão 6: Como vocês costumam lidar com as inovações de mercado?  
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