Ecossistema de startups
inicia o ano embalado por
investimentos recorde,
em 2021, que deram
origem a dez novas
empresas avaliadas em
mais de US$ 1 bilhão.
Para 2022, a tendência
de crescimento se
mantém, principalmente
em segmentos como
finanças, seguros e varejo.
Por Monica Miglio Pedrosa

O Brasil terminou o ano de 2021
com dez novos unicórnios e
tem agora 21 startups avaliadas
em mais de US$ 1 bilhão. Não
fazem mais parte desta lista
PagSeguro, Arco Educação,
Stone, Vtex e Nubank, que
ao abrir capital passaram a
integrar outra categoria, a das
IPO Grifos, empresas avaliadas
em mais de US$ 1 bilhão com
ações listadas em bolsas de
valores. O Nubank, por exemplo,
abriu seu capital na Nasdaq em
9 de dezembro e foi avaliado
em US$ 50 bilhões alguns dias
depois, tornando-se o banco
mais valioso da América Latina.

As startups unicórnio mais
valiosas do mundo são a
chinesa Byte Dance, dona do
TikTok, com valuation de US$
140 bilhões, seguida pelos US$
100 bilhões da Space X, de Elon
Musk, segundo a plataforma de
análise de negócios americana
CB Insights.
Apesar do crescimento recente,
o Brasil ainda está longe dos
Estados Unidos e da China,
que têm, respectivamente,
487 e 301 unicórnios. Juntos,
os dois países sediam 74% das
1.058 unicórnios mapeadas no
mundo. Os números foram
divulgados em dezembro no
Global Unicorn Index 2021,
levantamento feito pelo Hurun
Research Institute de Xangai,
que considera as empresas
que se tornaram unicórnios até
novembro de 2021.
Segundo a plataforma Distrito,
até novembro de 2021, as
startups brasileiras receberam
US$ 8,85 bilhões, em 677 rodadas
de investimento. O valor é quase
três vezes o total investido em
2020, de US$ 3,6 bilhões.

2020

US$ 3,6 bilhões
2021

US$ 8,85 bilhões
Fonte: Distrito

CONJUNÇÃO DE
FATORES IMPULSIONA
O CRESCIMENTO DE
UNICÓRNIOS
Para o presidente da ABStartups,
Felipe Matos, o ano de
2021 foi muito bom para o
empreendedorismo no Brasil.
“Tivemos uma conjunção de
fatores macroeconômicos e
aceleração da demanda por
tecnologia devido à pandemia.
O momento também foi ideal
porque o ecossistema de
empreendedorismo brasileiro
estava amadurecido”, afirma.
Para Matos, se o cenário
favorável tivesse acontecido há
dez anos o ecossistema “não
conseguiria surfar esta onda”,
pois não haveria massa crítica
em número de startups, nem em
empreendedores ou soluções
para o mercado.

“

O boom de unicórnios
em 2021 veio de uma
conjunção de fatores
macroeconômicos, da
aceleração da demanda
por tecnologia e do grau de
maturidade do ecossistema
de empreendedorismo
no país.”

Felipe Matos
presidente da
ABStartups

Um dos efeitos colaterais da
pandemia nos negócios foi a
aceleração da demanda por todo
tipo de tecnologia digital. As
grandes empresas, em especial,
buscaram a inovação de que
precisavam nas startups. “Criar
soluções de forma rápida e com
muita flexibilidade está no DNA
delas”, afirma Matos.
Fatores macroeconômicos
também impulsionaram o
aumento de investimento
local e a entrada de fundos
internacionais. “Empresas de
tecnologia têm cada vez mais
protagonismo no mundo dos
negócios, seja como facilitadoras
para os negócios tradicionais,
seja como um negócio em
si. Como elas apresentam
bons resultados e têm grande
velocidade de crescimento,
atraem naturalmente os
investidores”, diz Marcello
Gonçalves, sócio e gestor na
Domo Invest. “Em ambientes de
juros baixos ou, como nos EUA,
juro zero, investidores procuram
oportunidades de negócio de
risco para rentabilizar o dinheiro”.

A valorização do dólar frente ao
real em 2021 tornou o país um
mercado ainda mais atrativo
para investidores estrangeiros.
É o caso do Softbank, que
entrou no país em 2019 e
investiu em duas das startups
que viraram unicórnios
este ano: MadeiraMadeira
e Mercado Bitcoin. Quinto
Andar e Gympass são outros
unicórnios investidos do fundo
japonês, que destinou US$
5 bilhões para empresas de
tecnologia da América Latina,
em 2019, e outros US$ 3 bilhões,
em setembro de 2021. Tiger
Global Management, Tencent,
Riverwood Capital, Accel,
Ribbit Capital e QED Investors
também apostaram em
startups brasileiras.
“O venture capital é o grande
motor do empreendedorismo
no mundo. Nos Estados Unidos,
não existe perfil de grande
investidor que não tenha VC e
private equity em seu portifólio,
pois é daí que vêm os grandes
resultados da carteira”,
afirma Gonçalves.

“

O venture capital é
o grande motor do
empreendedorismo no
mundo. É daí que vêm
os grandes resultados da
carteira de investimentos.”

Marcello Gonçalves
sócio da
Domo Invest

NOVA PLANTEL
A CAMINHO
A tendência de crescimento se
mantém para 2022. “Existe um
índice que mostra quanto as
empresas de tecnologia de um
país valem em relação a todas
as empresas daquele mercado.
Na América Latina, as empresas
de capital aberto de tecnologia
têm um valor de 3,9% em
relação ao total das empresas
da região. Nos Estados Unidos
esse percentual é de 38% e, na
China, de 20%. Há uma lacuna
importante e uma oportunidade
enorme de crescimento”, afirma
Gustavo Araújo, CEO da Distrito.

Segundo o executivo, esse
potencial reprimido da
América Latina irá impulsionar
uma década muito forte de
crescimento de empresas
de tecnologia. “Hoje há uma
competição entre o Mercado
Livre e a Vale do Rio Doce pelo
primeiro lugar no ranking de
empresa mais valiosa da região.
Esse ranking hoje é dominado
por empresas tradicionais, mas o
cenário irá mudar nos próximos
anos: as Top 10 empresas mais
valiosas serão todas da nova
economia, ou empresas que
fizeram a transição para esse
mundo, como a Magalu, por
exemplo”, afirma.

Se em 2021 o Brasil teve
dez startups que viraram
unicórnios, Araújo acredita que,
em 2022, o número vá crescer
pelo menos 50%. “Apesar de
ser um ano de eleições e de
possíveis ajustes econômicos, a
tecnologia é resiliente a crises,
pois traz oportunidades de
crescimento. Há demanda por
digitalização e corte de custos
nas empresas”, diz.

Matos, da ABStartups, concorda.
Segundo ele, o surgimento de
um unicórnio não se dá de uma
hora para a outra. O processo
leva geralmente de dois a três
anos e é resultado de uma série
de rodadas de investimento,
com valores crescentes. “Ao olhar
o histórico de investimentos,
vemos que 2021 foi um ano em
que se investiu um montante
quase três vezes maior do
que em 2020. Naturalmente,
podemos projetar um volume
maior de empresas se tornando
unicórnios em 2022 e nos
próximos três anos”, avalia.

“

As empresas de tecnologia
da América Latina têm um
valor de 3,9% do total de
empresas da região. Nos
EUA, essa proporção é de
38% e, na China, de 20%.
Teremos uma década muito
forte de crescimento de
empresas de tecnologia
na região.”

Gustavo Araújo
CEO da Distrito

SETORES COM
MAIOR TENDÊNCIA
DE CRESCIMENTO
Seis das dez empresas que
viraram Unicórnios em 2021
estão relacionadas ao comércio
eletrônico: Madeira Madeira,
NuvemShop, Olist, Daki, Facily
e Unico.
De acordo com Araújo, os
três segmentos com maior
potencial para gerar novos
unicórnios no Brasil em 2022
são os de fintechs, retailtechs e
proptechs. “No topo do ranking
estão as fintechs. O mercado
financeiro é grande, rentável
e onde a tecnologia funciona
bem. Em seguida, vêm as
retailtechs. O Brasil demorou
dez anos para que o comércio
eletrônico representasse 6%
do varejo e, em dez semanas
de pandemia, pulou para 12%
do total. Então, soluções de
varejo e de logística tiveram
grandes oportunidades nos
últimos anos. E, finalmente,
aparece o mercado imobiliário
(proptechs), que tem o maior
market cap (capitalização
de mercado) em qualquer
economia do mundo”, afirma o
executivo do Distrito.

Valor de Mercado

21 Unicórnios
Brasileiras
US$ 41,05 bilhões
Fonte: CB Insights e divulgação
startups

Para Gonçalves, da Domo Invest,
o melhor ambiente para a
inovação é onde há ineficiência.
Exceção à regra foi o mercado
financeiro brasileiro, que sempre
foi muito mais eficiente que
o estrangeiro, diz. “O Nubank
mudou o sistema bancário
brasileiro com uma frase:
vamos fazer a vida do cliente
mais fácil. As fintechs que
vieram depois revolucionaram
um mercado eficiente
explorando as oportunidades de
negócio que tinham como foco
o usuário”, afirma.

Segundo o gestor da Domo,
há um mar de oportunidades
para fintechs com atuação no
B2B. A PO27, startup investida
da Domo, é um exemplo. Tem
uma solução que facilita o
processo de gestão de garantias
de veículo para bancos ou
financeiras que concedem
crédito, ao otimizar os processos
operacionais nos 27 Detrans
descentralizados do país.
Para o executivo, o mercado de
seguros é outro que tem uma
série de ineficiências e, portanto,
de oportunidades de inovação.
“As insurtechs devem crescer
muito, impulsionadas pela
iniciativa da Superintendência
de Seguros Privados (Susep)
de estimular as seguradoras
digitais”, afirma. Para finalizar,
Gonçalves aposta também em
um crescimento das agrotechs,
de olho nas oportunidades do
país que é a uma das maiores
potências mundiais
no agronegócio.

EDUCAÇÃO E SAÚDE
NO HORIZONTE DE
MÉDIO PRAZO
Pensando na ineficiência do
mercado e nos segmentos
que estão recebendo muitos
investimentos no estágio inicial,
Araújo, da Distrito, afirma que
dois segmentos devem eclodir
nos próximos anos: educação e
saúde. “Há dez anos, dois terços
da população não tinham
acesso a serviços financeiros.
As fintechs e o open banking
mudaram o mercado. Hoje, esse
mesmo contingente de pessoas
não tem acesso à saúde privada
e várias healthtechs têm
surgido para virar esse jogo”,
afirma o executivo.

Para ele, o segmento de
educação também cresceu
nos investimentos early stage
(estágio inicial), em especial
devido à demanda por soluções
de ensino híbrido e assíncrono
gerada por instituições
educacionais durante
a pandemia.

“Saúde e educação são
segmentos muito promissores
para startups. No entanto, o
governo é responsável por até
80% do valor investido nos
dois setores. A gestão pública
costuma dificultar a inovação,
os processos de contratação
são mais lentos e usualmente o
governo não contrata serviços
de startups”, pondera Matos.
Ainda assim, há no setor de
saúde ao menos uma forte
candidata a virar unicórnio
neste ano. “Em 2022, podemos
ter o primeiro unicórnio na área
de saúde, com a Dr.Consulta,
por exemplo, ou no setor de
agro, com a Solinftec. Existem
também empresas que já são
unicórnios não declarados, mas
que internamente já valem
mais de US$ 1 bilhão, como
o Banco Neon, por exemplo”,
afirma Araújo.

COMO NASCE UM
UNICÓRNIO
A avaliação de uma startup
como unicórnio costuma
considerar tanto a velocidade
de crescimento da empresa
quanto os investimentos
passados. Mas o fator mais
importante é a capacidade que
a empresa tem de continuar
crescendo. “Quando olhamos
as características em comum
dessas empresas, vemos
empreendedores visionários,
extremamente comprometidos
e engajados no negócio, com
um estilo de liderança muito
forte e presente”, diz Matos.
A Daki é um exemplo. Com
apenas dez meses de operação,
a startup recebeu um aporte
de US$ 260 milhões, no final
de 2021, e foi avaliada em mais
de US$ 1 bilhão. Dona de um
app para entregas em até 15
minutos, a empresa foi criada
para atender aos anseios de um
consumidor que ficou cada vez
mais exigente com prazos após
a pandemia.

É em perfis assim que o
ecossistema brasileiro de
inovação e venture capital
confia para continuar a
crescer em um ano complexo
do ponto de vista político e
macroeconômico. E a julgar
pelas oportunidades de
mercado, há boas chances de
que não se decepcione.

AS 21 UNICÓRNIOS
BRASILEIRAS
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