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"Disp6e sobre o Programa de Fomento de Startups rio
dmbito do Municipio de Jacarel.
0 PREFEITO D0 MUNIcipIO DE JACAREi, USAND0 DAS
ATRIBUICoEs QUE Im sAo coNFERIDAs POR LEI, FAz
SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCI0NA E PROMUI.GA A SEGUINTE LEI:
Art. 1o Fica instituido 0 PROGRAMA DE FOMENTO DE sTARTups no ambito do

Municipio de Jacarei.

Pardgrafo tinico: Considera-se startup, para os fins desta Lei, uma pessoajuridica

atuando isoladamente ou em conjunto com outras pessoas, sempre voltada a resolver urn problema
de mercado, buscando encontrar urn modelo de neg6cio que seja escalavel e repetivel.

Art. 2° 0 programa de que trata esta Lei tern por objetivos:

I - fomentar a economia no Municipio por meio da fomapao de novos
empreendedores e o incentivo a capitalizapfro, ao financiamento e ao desenvolvimento de startups;

11 - reduzir burocracias e promover celeridade mos tramites administrativos para a

abertura e funcionamento de startups, seu encerramento ou alterapao de cadastros junto ao
Municipio, bern como propor praticas semelhantes a outros 6rgfros pdblicos competentes;

Ill -propiciar acesso a infomapao e apoio a startups em processo de fomapao;

IV - fomentar urn canal de comunicapao direta entre o Poder Priblico municipal e
startups, empreendedores, associap5es de classe e prestadores de servigos;

V - promover parcerias que impulsionem startups no Municipio;
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VI - incentivar investimentos em starfups especialmente voltadas ds necessidades
do setor pfrolico.

Art. 3° Para a execngao dos objetivos previstos nesta Lei, entre outras medidas de
apoio ds iniciativas ptiblicas e privadas, cabera ao Municipio:

I - iustituir projetos, planos e grupos tecnicos, em articulapao com a sociedade

civil organizada, com oportunidade para empreendedores, investidores, desenvolvedores, designers,

profissionais de tecnologia, marketing e outros compartilharem e debaterem ideias, fomarem
equipes e criarem startups;

11 - auxiliar na busca de linhas de credito e conceder incentivos fiscais;

Ill - formar ambientes promotores de inovapao, incluidos parques e polos
tecnol6gicos e incubadoras de empresas, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnol6gico,
o aumento da competitividade e a interapao entre empresas e institui¢5es cientificas e tecnol6gicas;

IV - realizar eventos de empreendedorismo pratico para o fomento de ideias de
inovapao;

V - consignar dotagfro orgamentala especifica para incentivar o segmento de
inovapao tecnol6gica que envolva startups;

VI - utilizar o poder de compra do Municipio para fomento a inovapfro;

VII - incentivar atividades voltadas para o contato da populapao com a inovapao
tecnol6gica, com o objetivo de estimular a cultura empreendedora;

VIII - ceder o uso de im6veis para a instalapao e a consolidapao de ambientes

promotores da inovapao, mediante contrapartida obrigatoria, fmanceira ou nfo financeiraO na forma
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do regulamento e de artigo 3no da Lei Federal n° 10.973, de 2004, introduzide pela Lei n° 13.243,
de 2016;

IX - participar minoritariamente do capital social de startups, na forma do
regulamento e do artigo 5° da Lei Federal n° 10.973, de 2004, alterada pela Lei n° 13.243, de 2016.

Pardgrafo thico: Considera-se incubadora de empresas, para os efeitos do inciso
Ill deste dispositivo, a organizapao ou estnrfura que objetiva estimular ou prestar apoio logistico,

gerencial e tecnol6gico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o
objetivo de facilitar a criapao e o desenvolvimento de startups.

Art. 4° 0 empreendedor de plataformas digitais na modalidade startup em
desenvolvimento, que nao disponha de capital m{nimo para o iulcio de suas atividades, recebera do

Municipio urn certificado de cadastramento de startup com o objetivo de facilitar a abertura de conta
banc6ria e o acesso a linhas de credito perante instituic6es financeiras.

Art. 5° A entidade privada sem fins lucrativos que receber recursos pdblicos para
desenvolvimento ou apoio a startups ficara submetida a fiscalizapao dos 6rgaos municipais de
controle intemo e extemo.

Art. 60 0 Municipio regulamentari as politicas de incentivo ao setor, com a
criapfro de urn sistema de tratamento especial e diferenciado para startups em criapao ou em fase de
consolidapao.

Art. 70 Esta lei entra em vigor na data de sua publicapao.

Camara Municipal de Jacare£, 01 dejulho de 2019.
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ABNER DE MADUREIRA
Vereadol. - PL
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JUSTIFICATIVA

0 termo "s/wrfwps" (do verbo ingles "to start up", que
significa "come€ar") tern sido usualmente empregado para desigriar empresas de
baixo custo, dedicadas a inovap6es na area tecnol6gica, com grande potencial de
fapi do crescimento.

H5 informap6es de que o Brasil ja ocupa o quinto lugar

numa lista de quinze paises, entre os mais empreendedores do mundo. No ambito
nacional, a Camara dos Deputados, por meio dos Projetos de Lei n° 9.590/2018 e n°

10.928/2018, ten proposto incentivos a criapao de startups. Tamb6m o BNDES

(Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e Social) langou urn projeto piloto,
em meados de 2018, para o desenvolvimento de startups, inclusive com o auxilio de
cons6rcios.

Igualmente, v5rios Municipios do Estado de Sao Paulo e

no Brasil ten se debrucado sobre o tema, com vistas a geragfro de novas oportunidades
de empreendedorismo e modemizagao da nossa realidade cotidiana.
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0 que 6 Startup? Entenda o que 6,
e aprenda conceitos basicos

Existem diversas definig6es para o termo "startup".
Algumas ligam ao fato de ser urn rupo pequeno de pessoas montando uma

empresa ou que comecam com poucos recursos. Tambem falam em empresas que
encontram urn problema para resolver e buscam alguem para financiar a nova
empresa.
Outras
definie6es
incluem
apenas
empresas
relacionadas a tecnologia. Alguns acreditam que empresas como Google e o
Facebook sao startups, apenas porserem empresas tecnol6gicas. Mas na
realidade, ser uma empresa tecnol6gica nao 6 urn requisito para ser considerada
uma startup.

Praqu dos Tres Poderes, 74 -Centro -Jacarei / SP -CEP: 12327-901 -Tel.: (12) 3955-2200 -www.jacarei.sp.leg.br

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI i`,£P
PALACIODALIBERI)ADE

,

/i

Proicto do Lei - DlsD6e sobro o Proarama de Fomonto de StartuDs no ambito do MuniciDio d®
Jacaref.

Fls. 6 de 11

0 que significa starfup
Atualmente, a definieao mais aceita para o que 6
starfup, e:

``Startup 6 urn grupo de pessoas unidas para resolver
urn problema muito dificil, que buscam encontrar urn

modelo de neg6cio que seja escal6vel e repetivel,
mesmo em urn ambiente de grande incerteza".
Como vimos, essa definieao nao diz nada a respeito do
tamanho deste grupo, Nem quais os recursos que ela possui. Mas sim, que urn
grande problema a ser resolvido deve estar ro centre de atividade dessa empresa.
A16m de dar sjnais que o neg6cjo possa prosperar e gerar lucro aos s6cjos e
investidores ro futuro.

Empresas disruptjvas
As startups por natureza, sao empresas ligadas a
disrupeao. Segundo Clayton Christensen, professor da Universidade de Harvard
que inventou o termo "disrupeao". Esse termo esta relacionado a criagao de
produtos que pela sua entrega de valor diferenciada, ameagam grandes empresas
que lideram certo mercado. Mesmo tendo urn porte menor inicialmente.

Podemos cjtar algumas empresas djsruptivas. Por
exemplo, a Tesla, empresa americana automobilistica, que acredita na fabricagao
de carros eletricos como o futuro do mercado em que atua. Enquanto seus
concorrentes ainda estao focados na produeao de carros movidos a combustiveis
fosseis.
A Tesla trouxe ao mercado, carros eletricos com grande
autonomia. A16m de serem elegantes e cheio de tecnologia, ao contrario dos seus
antecessores que tentaram trazer os carros el6tricos ao mercado.

Crescjmento
Uma startup, na maioria das vezes, possui urn
crescimento acima das demais empresas por aplicarem tecnica e metodologias
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mais simples. Por exemplo, que permitam avangar com menos burocracia. Assim
como a metodologia Lean, que traz o MVP (que veremos mais abaixo).

A exclusao da burocracia nos processos de uma startup
6 uma caracteristica determinante para o seu sucesso. Assim torna possivel testar
hip6teses com mais frequencia e mudar de diregao sempre que se mostrar
necessario.

Em outras palavras, podemos dizer que, para uma
startup atingir urn estado de crescimento saudavel, 6 necessario encontrar formas
de ser escalavel e repetivel a longo prazo.

Escalavel e Repetivel
Para uma empresa se tornar escalavel, deve esta
consiga aumentar o ntimero de clientes sem aumentar seus custos, nas mesmas
proporg6es. Por isso e necessario desenvolver processos automatizados. Com
isso, usar o maximo de recursos reaproveitaveis.
MVP

MVP, ou produto minimo viavel /do i.ng/es, Mi.ni.mwm

Vi.ab/e Prodrcf/, e uma metodologia que sugere a criagao do produto da startup,
com apenas o essencial para que o neg6cio funcione. Dessa forma, e utilizado para
testar as hip6teses e colher feedback antes de realmente construir a produto todo.
Diante disso, usando o MVP, 6 possivel saber a
aceitaeao que certo produto tefa no mercado. Bern como, falamos anteriormente,
sua escalabilidade e repetibilidade. E possivel Ievar o produto ao mercado
demandando urn ndmero menor de recursos.

Aplicando o MVP em uma startup
0 MVP deve ter as caracteristicas essenciais que o
produto devefa ter. Isso nao pode ser confundido com fazer urn produto "met.a
booa". Isso e, o MVP nao e o produto pela metade, e sim, urn numero menor de
recursos bern finalizados.
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Para decidir quais recursos o MVP deve ter, e
necessario olhar qual a fungao principal. Ou quais as funcionalidades que se nao
existissem, descaracterizarfa o produto.

0 MVP deve ser lancado para urn grupo de pessoas, as
quais
seja
possivel
recolher feedbecAs.
0 feedback6 muito importante para saber se o seu produto tern acejfacao do
mercado. Bern como, se as pessoas estao propensas a pagar pelo produto ou se
mesmo elas veem valor agregado ao produto.

Do MVP ao mercado
Para fazer o MVP realmente virar urn produto de
mercado, e necessario ajustar o produto de acordo com os feedbacks dos clientes
e tornar o produto escalavel. S6 depois de entender que realmente o produto
conseguira ter traeao do mercado, 6 que o MVP pode ir para o mercado.

Mas ir para o mercado nao quer dizer que e necessario
recrjar todo o produto, ou o produto completo ja. Por exemplo, em casos onde os
produtos sao plataformas de servieo online, como as plataformas Sags, e possivel
ir crescendo o produto pouco a pouco. Ja para os casos de produtos flsicos,
tambem e possivel criar vers6es do produto, ate chegar ao produto completo.

Cuidado com o produto completo
0 produto completo e muitas vezes uma ilusao, o seu
produto nunca chegara a ser completo realmente, sempre terao coisas novas para
serem feitas, novas tecnologias para serem adotadas e recursos solicitados pelos
clientes para serem implementados.

Muitas empresas se perdem ao tentar montar o produto
completo. Acabam perdendo muito tempo e quando finalmente acabam laneando
seus produtos, o mercado ja mudou, e toda aquela ideia que era valida no comego,
nao esta mais de acordo com o mercado atual necessita.
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Mercados d® atuagao

As startups podem ser classificadas em algumas
subcategorias baseadas nos setores que atuam.

Fintech
As fintechs fornecem servigos voltados ao mercado
financeiro, nesta categoria encaixam as startups de pagamento, empfestimos,
seguros (insurtechs que veremos abaixo), criptomoedas e de gestao de finaneas.

Edtech
Sao as startups que oferecem seus servigos ao setor de
educaeao. Podemos destacar as plataformas de cursos online e apps de ensino de
linguas.

Healthtech
Recebe essa definigao as startups que atuam
fornecendo solue6es inovadoras sobre saude. Por exemplo, as empresas que
fabricam os monitores de satlde, farmaceuticas e de relacionamento entre medicos
e pacientes.

Agritech
Agritechs sao as empresas de solug6es agricolas. Este
e urn mercado que possui urn crescimento expressivo. Se encaixam nesta
categoria startups que oferecem solue6es de monitoramento de lavouras e
otimizagao do plantio.
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lnsurfech
Sao as starfups da categoria de fintechs que Oferecem
solue6es de seguros. A disrupgao nesta categoria vein da facilidade na contratagao
des ap6lices atrav6s da internet e aplicativos.

Empreehdedorismos
Existe uma ligagao muito grande /ou mut.fas pessoas
enxengam esfa /;.gafao/, entre empreendedorismo e startups. Na maioria das
vezes, as startups sao fundadas por uma ou ate quatro pessoas, que acabam
montando uma empresa para solucionar urn problema que encontraram.

Estes empreendedores iniciais acabam ficando com as
vagas de gerencia, e administrando nos anos iniciais o rumo da startup.

Cultura

Muitas vezes criada pelos seus fundadores e primeiros
colaboradores, a cultura dos primeiros dias de uma startup, acabam por refletir em
como a empresa acaba evoluindo e crescendo.

As startups sao conhecidas por possulrem uma cultura
muito diferente das grandes empresas. Sao mais flexiveis e menos formais, seus

processos sao majs sjmples e agejs.
0 motivo para essa cultura diferenciada das grandes
empresas, acontece muitas vezes por causa do perfil dos fundadores, que sao
muito jovens, e e natural que busquem algo alternativo ao que o mercado
proporciona, ate mesmo por tambem possuirem o peril de empreendedores.

lnvestimento em startups

Na maioria das vezes, as startups acabam ganhando
investimentos no inicio e sendo compradas por empresas maiores mais tarde.
Estes investidores podem ser uma empresa ou grupo de pessoas, ou ate mesmo
uma i]nica pessoa, chamada de investidor anjo.
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Quando uma startup esta nos seus dias iniciais,
algumas startups podem comegar bern sem necessitar de investimento externo,
em outros casos, para que a startup seja criada, e necessario o investimento ate
para dar os primeiros passos.

No momento em que a empresa comega a lanear seu
primejro MVP, ou ter seus primeiros cljentes, comecam a receber jnvestjmentos
para aumentar o seu valor no mercado, onde estes investimentos estimam o valor
futuro que a startup pode alcanear.
Quando uma startup atinge sua maturidade, 6 normal
que sejam vendidas a grandes empresas com maior poder financeiro e de mercado,
onde os fundadores e investidores ficam com o valor pago pela empresa e em
alguns casos com participag6es acionarias da startup.

Mas estas compras nao necessariamente fazem com
que os investidores tenham que abandonar a empresa, pelo contrario, o mais
comum e que mesmo depois que estas startups sao adquiridas, seus fundadores
continuam a gerir a empresa, mantendo a visao e cultura iniciais.

Mas os investimentos nao sao essenciais e nem
obrigat6rios para as startups. Muitas startups conseguem crescer com pouco
investimento, onde este investimento e feito pelos pr6prios fundadores. Em alguns
casos, o maior investimento que uma startup precisa e o tempo que os fundadores
dedicam na criagao do produto.

Dessa forma, antes a relevancia do tema ora trazido, que
nitidamente esfa voltado ao desenvolvimento econ6mico e tecnol6gico do municipio, alem do que

ainda encontra lastro tambem no desenvolvimento da educa9ao, sao as raz5es pelas qunis pedimos
aos nobres pares para que aprovem a presente iniciativa.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

Camara Municipal de Jacarei, 01 djulho de 2019.

AIfrD#A#ufaprRA
Vereador - PL
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