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INTRODUÇÃO 

Startups são empresas que nascem com base em um negócio ágil e enxuto, cometendo muitos erros ao longo de sua 

trajetória e corrigindo-os de maneira veloz. No entanto, sua importância está no fato de que essas companhias solucionam 

gargalos do presente de maneira escalável e usando tecnologia como a ferramenta principal (ABSTARTUPS, 2021).  

A Abstartups (Associação Brasileira de Startups) calcula que hoje temos mais de 10.000 dessas empresas no Brasil 

(ABSTARTUPS, 2019). No mapeamento que a mesma realizou no ano de 2021, em parceria com a Deloitte, o top cinco 

segmentos desses empreendimentos são educação, saúde e bem-estar, finanças, agronegócio e e-commerce. Ademais, São 

Paulo figura como o estado que mais retém startups em seu território: 32,5% do total. 

 Entre essas empresas, existe um grupo seleto conhecido como “unicórnios”. Esse termo foi usado pela primeira vez 

por Aileen Lee (LEE, 2013), para destacar startups com avaliação igual ou maior que um bilhão de dólares. Tais empresas estão 

predominantemente localizadas nos Estados Unidos e na China, 337 empresas (51,5%) são americanas e 202 (30%) são 

chinesas. Somente 12 são brasileiras (1,8%) (CB INSIGHTS, 2022). 

 O objetivo desta pesquisa é investigar as condições para o surgimento e sucesso das companhias startups 

conhecidas como unicórnios, especificamente no estado de São Paulo. Efetuar análise comparativa entre essas 

empresas, a partir de fontes secundárias, encontrando os principais padrões em suas trajetórias. Esse processo 

foi realizado através do contato com artigos científicos encontrados nas bases científicas Scopus e Web of Science; 

análise gráfica dos dados quantitativos e numéricos sobre as 10 maiores startups do estado fornecidos na Global 

Unicorn List (CB INSIGHTS, 2022); e, por fim, os históricos de cada empresa encontrado em seus próprios sites e 

notícias. Destarte, encontrar a possível existência de um modelo entre os mais promissores negócios do país. 

 
REVISÃO DA LITERATURA 
 Schumpeter concluiu que nem todos gestores eram empreendedores, sendo necessário pensamento 

estratégico e espírito competitivo acima de qualquer característica (SCHUMPETER, 1934). Destarte, empreender 

é um ato totalmente relacionado com a mudança, afinal, “empreender é realizar inovações agindo além do alcance 

da familiaridade, introduzindo novas combinações[...] e trazendo a economia a um novo equilíbrio” (HENREKSON; 

SANANDAJI, 2020). 

Dessa forma, analisando o Vale do Silício, o centro do empreendedorismo tecnológico dos Estados Unidos 

que abriga empresas como Alphabet, Apple e Facebook (avaliadas em 2019 em um valor conjunto de quase US$ 

2,5 trilhões), encontramos uma prática chamada pelo professor Reid Hoffman de “blitzscaling” (KURATKO; HOLT; 
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NEUBERT, 2019). Basicamente, esse é o ato de financiar um negócio de crescimento extremamente rápido o que 

apresenta com clareza a capacidade desse fenômeno de transformar ideias em negócios escaláveis em pouco 

tempo (HOFFMAN; YEH, 2018).  

Sendo assim, a reputação dos investidores é um dos principais fatores para se avaliar empreendimentos 

de alto risco, como os unicórnios, afinal, são eles que oferecem o capital de risco e suporte necessário para o início 

do negócio (BOCK; HACKOBER, 2020; HERCIU, 2017). Capital de risco é considerado um “um conjunto de capital 

administrado profissionalmente que é investido em títulos vinculados a ações de empreendimentos privados em 

vários estágios de desenvolvimento” (SAHLMAN, 1990). Esse tipo de investimento permite aos investidores 

adquirirem informações e ponderarem o crescimento da empresa, mantendo a possibilidade de se retirar do projeto 

(GOMPERS, 1995). As startups precisam intensivamente desse dinheiro, pois estão envoltas em risco, incerteza 

e orçamentos iniciais limitados (HERCIU, 2017). 

Indo para além dos Estados Unidos e olhando para a China, nações que juntas detém mais de três quartos 

dos unicórnios atuais (BOCK; HACKOBER, 2020), vemos que os chineses combinaram fatores essenciais para o 

surgimento e estabilização de negócios: alianças de peso, gerentes estratégicos, relevância do capital humano, 

gestão de conhecimento, proximidade com universidades renomadas e principalmente apoio governamental 

(JINZHI; CARRICK, 2019). 

Completando, temos a restrita literatura que descreve a realidade de países emergentes como o Brasil e, 

consequentemente, o estado de São Paulo, tratando de empreendedorismo de alto crescimento. A sobrevivência 

desses negócios, está intensamente atrelada a como estes lidam com um ambiente que inclui transições 

institucionais frequentes, altos níveis de incerteza, sistemas jurídicos relativamente fracos, competição disfuncional 

e corrupção governamental (TEIXEIRA et al., 2021). Logo, as suas Capacidades Dinâmicas, conceito citado por 

Teece (TEECE, 2007), ou seja, “rotinas organizacionais e estratégicas pelas quais as empresas alcançam novas 

configurações de recursos à medida que mercados surgem, colidem, se dividem, evoluem e morrem” 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000), são fatores essenciais para o desenvolvimento das 10 maiores startups paulistas. 

Dessa forma, o uso de técnicas de gestão ágil, gestão de conhecimento e capacidades dinâmicas são 

alguns dos fatores que mostram como as startups estão preparadas para uma transformação rápida do mercado, 

conforme a demanda do mercado, resultando em produtos, serviços e negócios escaláveis assim como o momento 

pede (OLIVA; KOTABE, 2019). 

 

METODOLOGIA 
 Foi utilizado o método exploratório ao longo deste trabalho. Dessa forma, a pesquisa foi realizada por 

meio do levantamento de informações primárias e secundárias. Foram realizadas comparações e levantamentos 

sobre as empresas. Ademais, essa pesquisa é bibliográfica, vinda de material pré-existente: publicações, artigos, 

revistas, documentos, entre outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A priori, utilizando a base desenvolvida pela CB Insights, a Global Unicorn List (CB INSIGHTS, 2022), chegamos às dez 

maiores unicórnios paulistas e alguns dados importantes como: posição entre todas as unicórnios existentes no mundo, levando 

em consideração sua avaliação em bilhões de dólares; data de reconhecimento como unicórnio, cidade de origem e categoria 

pertencente (Tabela 1). 
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           Tabela 1 (CB INSIGHTS, 2021) 

  Entre todas as empresas listadas, 90% 

nasceram na cidade de São Paul; os outros 10% 

correspondem somente a Quinto Andar, que foi fundada na 

Cidade de Campinas. 

A categoria predominante são as unicórnios do 

ramo financeiro, as chamadas fintechs, ocupando 40% da 

lista. Logo após temos as especializadas em e-commerce 

(30%) e mobilidade e comunicação, suprimentos e logística 

e jogos digitais, com 10% cada.   

 

         A maioria das unicórnios foi 

reconhecida como tal nos anos de 2019 e 2020 

(60%). Logo podemos considerar que esse pode ter 

sido um período de clímax para esse tipo de empresa 

no estado. 

         Além disso, 60% das unicórnios 

listadas estão avaliadas na casa entre 1 a 3 bilhões 

de dólares. Existe também um grupo de destaque 

(20%), que está avaliado em mais de 5 bilhões de 

dólares. 

     Por fim, analisando os investidores, 

Kaszek Ventures, Monashees+ e SoftBank Group, 

merecem um destaque por aparecerem em 28% das unicórnios paulistas. Também é importante salientar que 

todas passaram por várias séries de investimentos e que esses grupos têm grande especialização e preocupação 

em dar apoio e acompanhar o negócio desde a ideia, como salientado acima. Os dois primeiros são focados na 

realidade da América Latina, conhecendo bem a realidade brasileira (Kaszek Ventures e Monashees), enquanto o 
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Figura 1(CB INSIGHTS, 2021) 

Figura 2 (CB INSIGHTS, 2021) 
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Soft Bank Group possui a experiência de um dos maiores empreendimentos japoneses em nível mundial (Softbank 

Group). 

Muitas dessas startups surgiram com o objetivo de solucionar a alta burocratização de processos 

existentes no país em sua categoria, por meio de digitalização e tecnologia. Por exemplo, a Quinto Andar foi criada 

para facilitar o processo de locação e vendas de imóveis, sendo uma imobiliária digital com processo 100% digital 

(QUINTOANDAR, 2022); já o C6 Bank, é um banco sem agências físicas, tendo todos os seus serviços realizados 

pela internet (C6 BANK, 2022). Do setor financeiro, passando por logística, imóveis e entretenimento, todas as 

unicórnios tem um formato focado em agilizar processos e entregar os seus produtos e serviços com a melhor 

qualidade, seriedade e facilidade possível para o consumidor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Observando a bibliografia analisada, as 10 unicórnios paulistas e seus investidores, podemos encontrar 

diversos conceitos essenciais na formação de unicórnios, como: a essência empreendedora e inovadora; um 

crescimento extremamente rápido e baseado em aprender com erros; alianças e investidores de peso; proximidade 

com universidades renomadas; e, capital humano relevante. Em São Paulo, ainda temos o agravante da 

volatilidade de um país emergente.  

A maioria dos unicórnios comprovam que o empreendedorismo precisa de espírito competitivo, uma forte 

ligação com a mudança e com novas combinações. Notamos que todas elas introduziram a digitalização de seus 

setores ou tem alguma ligação com tecnologia, fato totalmente condizente com a inovação do século XXI. Muitas 

introduziram conceitos de agilidade, desburocratização e construção coletiva em seus processos, capacidades 

dinâmicas que garantiram o amplo crescimento e minimizaram os gargalos vindos com crises nacionais, políticas 

e econômicas da década. Dessa forma, mesmo com todos os desafios, sete dessas startups paulistas foram 

fundadas entre 2010 e 2015, levando em média seis anos para serem reconhecidas como unicórnios.  

Além disso, vemos o Blitzscaling e a importância dos investidores como rede de apoio. Kaszek Ventures, 

Monashees e Soft Bank Group, são os principais aplicadores nessas startups, dando apoio financeiro com capital 

de risco e à gestão de conhecimento com sua experiência prévia. Os dois primeiros são extremamente 

especializados em empreender na América Latina, acompanhando o negócio desde a ideia; já o último tem o peso 

e a experiência de um dos maiores empreendimentos japoneses em nível mundial. 

Ademais, mas não menos importante, temos as parcerias e proximidade com universidades bem 

posicionadas em rankings internacionais que, além de tudo, desenvolvem capital humano de qualidade. A 

QuintoAndar, por exemplo, é não somente a unicórnio mais bem avaliada dessa lista, mas também uma empresa 

filha da Unicamp, que integra o grupo das 15% melhores do mundo (COLL, 2022). 

Por fim, podemos concluir que o objetivo dessa pesquisa foi concluído. As condições base para o 

surgimento de startups relevantes foram identificadas na literatura, assim como as especificidades da realidade do 

estado, além das comparações entre as empresas estabelecidas graficamente. 
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