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DEU  
ZEBRA?

O debate ganhou força após os IPOs 
mal sucedidos de Uber, Lyft e Slack, 
além da tentativa fracassada de IPO do 
WeWork, colocando ainda em dúvida um 
dos maiores criadores de unicórnios do 
mundo, o Softbank.

No começo de abril, o gestor de 
investimentos Alex Lazarow, escreveu 
ao site Entrepreneur que as startups 

deveriam ser camelos - reais, resilientes, 
sobrevivem a ambientes inóspitos, 
passam dias sem água e comida e 
podem correr longas distâncias. Mas o 
paralelo da criatura fictícia com animais 
reais não é novo. Em 2017, surgiu o 
movimento Zebras Unite, defendendo 
um modelo mais sustentável de 
crescimento, baseado na rentabilidade.

O modelo de “construção” dos unicórnios, baseado 
em uso abundante de capital de risco e focado em 
crescimento acelerado, já vinha sendo questionado há 
algum tempo por criar empresas bilionárias que não 
eram sustentáveis financeiramente.
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Diante do cenário atual de crise, o 
modelo unicórnio vem dando lugar à 
gestão responsável de caixa, pelo menos 
por hora. Usando como paralelo a crise 
de 2008, em que os investimentos Series 
A, B e C caíram mais de 40% no ano 
seguinte, a disponibilidade de capital 
de risco vista em 2019 deve sofrer uma 
queda considerável em 2020.

Com uma projeção menor de 
crescimento a receita também deve ser 
menor, e consequentemente o valor de 
mercado. No Brasil, a desvalorização do 
real frente ao dólar de quase 40% no 
ano aumenta ainda mais a dificuldade 
das startups locais atingirem receitas 
em real que justifiquem o valor de 1 
bilhão de dólares.

Segundo Anderson Thees, fundador 
da Redpoint eVentures, os unicórnios 
brasileiros sempre foram camelos 
com um chifre na testa, dado que as 
startups brasileiras nunca contaram 
com a disponibilidade de capital vista 
nos mercados mais desenvolvidos. 
Parte relevante dos investimentos 
venture no Brasil em 2019 veio de 
fundos internacionais, e diante de um 

Com menor disponibilidade de capital, 
e startups queimando caixa a cada 
dia, a vantagem na negociação ficará 
ao lado dos fundos. O que significa 
valuations menores e diluições maiores 
aos empreendedores. O crescimento 
agora pode esperar, e a preferência dos 
investimentos está em apoiar as startups 
do portfólio atual.

UNICÓRNIOS  
VÃO FICAR MAIS  

RAROS?
cenário global de incerteza, somado à 
crise política interna vivida pelo país, 
essa linha de capital deve sofrer uma 
redução relevante.
Cada vez menos cool no mercado, 
o fato é: Unicórnios vão ficar (mais)
raros, o que pode e deve dar lugar
a novas formas de investimento
e propiciar o desenvolvimento de
startups sustentáveis. Neste novo
report, trazemos um panorama sobre
este mercado, o histórico global e
nacional, e inputs sobre o impacto da
pandemia em um mercado que até o
início do ano era altamente promissor
e movimentava bilhões e bilhões de
dólares, da fase de seed ao IPO.

Boa leitura!
Pietro Bonfiglioli - cofundador 
da Fisher Venture Builder
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O QUE SÃO OS UNICÓRNIOS?  //
O termo “Unicórnio” foi criado em 2013 pela investidora de Venture Capital e 
fundadora da fundo Cowboy Ventures, Aileen Lee em um artigo para o Techcrunch. 

No texto, entitulado “Welcome To The Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar 
Startups”, Aileen usou o termo para se referir a empresas de criação de softwares, 
fundadas a partir de 2003, de capital aberto ou fechado e avaliadas em US$ 1 bilhão 
ou mais, algo raro como um unicórnio.

No artigo, Aileen afirma que na época 39 startups se encaixavam na 

descrição acima, o que equivalia a 0,07% das startups investidas por 

fundos de VC, evidenciando a “raridade” dessas empresas.

No Brasil, segundo o StartupBase, existem mais de 12.800 startups, 

das quais apenas 12 são unicórnios. Ou seja, 0,09% das startups 

brasileiras são unicórnios, número parecido ao 0,07% acima. 

Hoje, o termo se aplica também a startups do mundo inteiro, embora em muitas 
definições são consideradas apenas as empresas privadas.

By our definition, US-based software companies 
started since 2003 and value at over US$ 1 billion 
by public or private market investors

– Aileen Lee, – definição sobre o “Unicorn Club”

descrito no artigo “Welcome To The Unicorn Club:

Learning from Billion-Dollar Startups”

0,07%

0,09%
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MOVIMENTO ZEBRA  //
Recentemente, os unicórnios 
começaram a sofrer críticas, por serem 
empresas avaliadas em bilhões de 
dólares com prejuízos milionários e até 
bilionários. Na visão de muitos, a ânsia 
por crescer de forma acelerada levou 
a grandes captações com grandes 
valuations, mas visando o crescimento e 
não a sustentabilidade.
Os recentes IPOs de Uber, Lyft e Slack  

Independente da discussão, o termo unicórnio se tornou sinônimo de startups de 
rápido crescimento e alto potencial. 

entre outros que saíram com avaliação 
abaixo dos últimos valuations privados e a 
tentativa fracassada de IPO do WeWork, 
colocaram ainda mais em pauta a questão.

Nesse contexto, ganhou visibilidade a 
expressão “Zebra”, que surgiu em 2017 
no artigo “Zebras Fix What Unicorns 
Break” e deu origem ao movimento 
Zebras Unite. Segundo o movimento:

UNICORNTHE WHY

Purpose Exponential Sustainable Prosperity

End Game Exit, Liquidity Event, 10x Profitable, Sustainable, 2x

Outcome Monopoly Plurality

THE HOW

Worldview Zero Sum, Winners and Losers Win-Win

Method Competition Cooperation

Natural Model Parasitism Mutualism

Resources Hoarded Shared

Style Assertive Participatory

Seeks More Enough, Better

THE WHO

Beneficiary Private, Individuals, Shareholders Public, Communities

Team Composition Engineer Heavy
Balanced: Community Managers, 

Customer Sucess, Engineers

User Pays With Attention (opaque) For Value (transparent)

THE WHAT

Growth Direction Hockey Stick Regenerative Growth

Metric Quantity Quality

Priority User Acquisistion User Success

Obstacle Product Adoption Process Adoption

ZEBRA
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n
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UNICÓRNIOS AO REDOR 
DO MUNDO  //
Ao redor do mundo, 
existem 469 unicórnios de 
capital fechado com valor 
acumulado de US$ 1,38 
trilhões. Destes, 48% estão 
nos EUA e 24% na China.

unicórnios
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Fonte: CB InsightsPara os dados de número de unicórnios no mundo, são considerados apenas aqueles de capital fechado.

US$ 1,38
trilhões

73%
EUA e China
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UNICÓRNIOS AO REDOR 
DO MUNDO  //

CLASSE DE

CLASSE DE

CLASSE DE

CLASSE DE

2020

2018

2019

2017

Tempo até virar unicórnio7,3 Em média, startups levam cerca de 7 anos de sua fundação
até se tornarem um unicórnio.anos

Fonte: Pitchbook
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UNICÓRNIOS AO REDOR 
DO MUNDO  //
Principais setores dos unicórnios

Fintech

Supply Chai, Logistics, & Delivery

Artifical Intelligence

Hardware

Internet Software & Services

Mobile & Telecommunications

Health

Consumer & Retail

E-commerce & Direct-to-consumer

Data Management & Analytics

Auto & Transportation

Cybersecurity

Edtech

Travel

61

57

55

46

32

30
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28

17

18

17

13

12

13

Fonte: CB Insights
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UNICÓRNIOS AO REDOR 
DO MUNDO  //
Principais investidores

13

13

13

13

13

14

15

16

17  

17  

19

21

23

52Sequoia Capital

Goldman Sachs

New Enterprise Associates

General Atlantic

Softbank Group

Google Ventures

Andreessen Horowitz

Accel

Tencent Holdings

Khosla Ventures

Tiger Global Management

Alibaba Group

Bessemer Venture Partners

IDG Capital

Fonte: CB Insights
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BRASIL
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NO BRASIL  //
No Brasil, já temos 12 unicórnios, sendo 3 de capital aberto e 9 de capital 
fechado. Juntos, nossos unicórnios valem cerca de 42 bilhões de dólares.

JAN 2018

NOV 2018

SET 2019

MAR 2018

JUN 2018

DEZ 2019

JAN 2018 (IPO)

OUT 2018 (IPO)

OUT 2019

SET 2018 (IPO)

JUN 2018

JAN 2020
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Nossos unicórnios demoram em média 7,5 anos para atingirem esse status. 
Impressiona o pouco tempo que a Loft precisou para valer US$ 1 bilhão. 

Fonte:Elaboração Fisher; dados de fundação crunchbase. 

Tempo até virar unicórnio (anos)
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NO BRASIL  //
A grande maioria dos unicórnios em nosso país surgiu em São Paulo, com exceção 
da fintech curitibana, EBANX e do grupo educacional cearense, Arco. 

PARANÁ
SÃO PAULO

CEARÁ
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Sobre: 
Hoje um banco digital, o Nubank lançou em 2014 seu primeiro produto: um cartão 
de crédito sem taxas e gerido exclusivamente pelo app. Em 2017, a empresa lançou 
também um programa de pontos (Nubank Rewards) e sua conta digital (NuConta). 
Em 2019, começou a oferecer crédito pessoal a seus clientes e a testar a conta PJ, 
além do processo de expansão internacional para México e Argentina.

Número de funcionários (linkedin): 2.449

Número de seguidores (linkedin + instagram + facebook + twitter + youtube): 
aproximadamente 6 milhões

Investidores: Sequoia Capital, Kaszek Ventures, Tiger Global Management, 
Founders Fund, DST Global, QED Investors, Redpoint Ventures, Ribbit Capital, 
Dragooner Investment Group, Thrive Capital, Tencent e TCV

Sobre: 
A Stone é uma fintech brasileira de meios de pagamento com serviços de 
adquirência multibandeiras por intermédio de máquinas de cartões, processadoras 
de transações realizadas por cartão de crédito, débito e voucher. Além disso, no 
final de 2019, passou a oferecer conta digital não focado em pequenas e médias 
empresas. Possui capital aberto e é listada na bolsa americana NASDAQ.

Número de funcionários (linkedin): 4.415

Número de seguidores (linkedin + instagram + facebook + twitter): 
aproximadamente 308 mil

Investidores: Valor Capital Group

Fundação: 2013 
Sede: São Paulo - SP 
Status: privado 

Fundação: 2012 
Sede: São Paulo - SP 
Status: capital aberto

Valuation: US$ 10,4 B 
Montante captado: US$ 1,1 B

Market Cap: US$ 11,53 B 
Montante captado no IPO: 
US$ 1,1 B
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Sobre: 
O iFood é uma plataforma digital de entregas de comida, sendo o maior aplicativo de 
food delivery da América Latina, com presença no México, na Argentina e na Colômbia. 
Atualmente, atua no ramo de pagamento, oferecendo maquininhas e também 
pagamentos via QR Codes dentro do próprio app. Foi noticiado recentemente uma 
parceria com a Zee.now para que a empresa ofereça também produtos pet.

Número de funcionários (linkedin): 2.888

Número de seguidores (linkedin + instagram + facebook + twitter + youtube): 
aproximadamente 3,5 milhões

Investidores: Movile, Prosus & Naspers, Just Eat, Warehouse Investimentos 
e Innova Capital

Sobre: 
A 99 é um aplicativo de transporte individual, conectando o usuário a motoristas 
particulares ou taxistas. Ela foi o primeiro unicórnio brasileiro, ganhando este status 
após ser vendido para a empresa chinesa de transporte, Didi Chuxing.

Número de funcionários (linkedin): 1823

Número de seguidores (linkedin + instagram + facebook + twitter): 
aproximadamente 413 mil

Investidores: Monashees, Softbank Vision Fund, Didi Chuxing, Tiger Global 
Management, Qualcomm Ventures, GE32 Capital e Riverwood Capital

Fundação: 2011 
Sede: São Paulo - SP 
Status: privado 

Fundação: 2012 
Sede: São Paulo - SP 
Status: privado

Valuation: Não divulgado 
Montante captado:  
US$ 591,9 M

Valuation: US$ 1 B 
Montante captado: 
US$ 241,3 M
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Sobre: 
O QuintoAndar é uma plataforma de aluguel de imóveis residenciais. A startup 
administra o pagamento de aluguel ao proprietário garantindo o recebimento mesmo 
que o inquilino atrase, o que ajuda a resolver um gargalo do setor: as garantias. A 
plataforma digital permite que quase todo o processo seja feito online e por conta disso, 
foi possível reduzir o tempo de espera do mercado de 30 para 4 dias. Recentemente, 
expandiu sua atuação para a intermediação da compra e venda de imóveis. 

Número de funcionários (linkedin): 1.328

Número de seguidores (linkedin + instagram + facebook + twitter + youtube): 
aproximadamente 535 mil

Investidores: General Atlantic, Softbank, Kaszek Ventures, Google Launchpad 
Accelerator, Qualcomm Ventures, QED Investors 

Sobre: 
A Loft, que atingiu o patamar de unicórnio em tempo recorde, atua com compras, 
reformas e vendas imobiliárias, participando em várias etapas do longo processo de 
venda de imóveis. A Loft conta com tecnologia para acelerar os processos e garantir 
que a operação seja concluída em menor tempo. 

Número de funcionários (linkedin): 3.479

Número de seguidores (linkedin + instagram + facebook + twitter): 
aproximadamente 120 mil

Investidores: Monashees, Andreessen Horowitz, Thrive Capital, Canary, Valor 
Capital, Fifth Wall, QED Investors

Fundação: 2012 
Sede: São Paulo - SP 
Status: privado 

Fundação: 2018 
Sede: São Paulo - SP 
Status: privado

Valuation: US$ 1 B 
Montante captado: 
US$ 335,3 M

Valuation: US$ 1 B 
Montante captado: 
US$ 263 M
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Sobre: 
O PagSeguro é uma fintech, pertencente ao UOL, que atua no mercado de 
adquirentes. Ela oferece soluções de pagamentos para o comércio eletrônico, 
atendendo lojas virtuais e estabelecimentos comerciais. A Moderninha é um dos 
seus principais produtos e ganhou notoriedade após o fim do duopólio Cielo e Rede 
no mercado de adquirência. Oferece também uma conta digital, o PagBank. 

Número de funcionários (linkedin): 2.356

Número de seguidores (linkedin + instagram + facebook + twitter + youtube): 
aproximadamente 2 milhões 

Sobre: 
A Arco Educação é uma empresa focada em soluções educacionais para o ensino 
básico, sendo responsável pelo desenvolvimento da SAS Plataforma de Educação. 
O grupo desenvolve conteúdo, tecnologia e serviços para mais de 1.300 escolas de 
todo o país, atingindo cerca de 425 mil alunos. Fez o seu IPO na Nasdaq em 2018 
e atualmente está focando em fusões e aquisições: em maio de 2019 adquiriu o 
Sistema Positivo de Educação.

Número de funcionários (linkedin): 936

Número de seguidores (linkedin + instagram + facebook + twitter): 
aproximadamente 31 mil

Investidores: General Atlantic

Fundação: 2006 
Sede: São Paulo - SP 
Status: capital aberto 

Fundação: 2006 
Sede: São Paulo - SP 
Status: capital aberto

Valuation IPO: US$ 5,6 B 
Montante captado:  
US$ 2,3 B

Market Cap: US$ 2,4 B 
Montante captado:  
US$ 194 M
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Sobre: 
O Gympass é um aplicativo que dá acesso a academias no Brasil e no mundo por meio 
de uma assinatura de um plano, oferecendo ao cliente a opção de acessar múltiplos 
estabelecimentos. O modelo se consolidou efetivamente quando passou a atuar no 
modelo de benefício corporativo, no qual as empresas podem oferecer o serviço aos 
seus funcionários. Está presente em 14 países e conta com mais de 54 mil academias. 

Número de funcionários (linkedin): 1.322

Número de seguidores (linkedin + instagram + facebook + twitter + youtube): 
aproximadamente 380 mil

Investidores: General Atlantic, Softbank, Kaszek Ventures, Redpoint eventures, 
Atomico, Qualcomm Ventures, QED Investors 

Sobre: 
A Wildlife Studios é uma desenvolvedora de jogos para dispositivos móveis, contando 
com 2 bilhões de downloads em quase 8 anos no mercado. Já são cerca de 60 
jogos desenvolvidos e lançados, sendo os de maior sucesso: Sniper 3D e Tennis 
Clash. Apesar de discreta, o unicórnio é uma das maiores empresas de jogos para 
smartphone do mundo e contou com apenas um aporte de US$60 milhões em uma 
rodada liderada pela Benchmark Capital. 

Número de funcionários (linkedin): 464

Número de seguidores (linkedin + instagram + facebook + twitter): 
aproximadamente 4,45 milhões

Investidores: Benchmark Capital, GE32 Capital, Bessemer Venture Partners

Fundação: 2012 
Sede: Nova York- NY 
Status: privado 

Fundação: 2011 
Sede: São Paulo - SP 
Status: privado

Valuation: US$ 1 B 
Montante captado: 
US$ 300 M

Valuation: US$ 1 B 
Montante captado: 
US$ 60 M



FISHER REPORT UNICÓRNIOS23

Sobre: 
A Loggi criou uma rede logística utilizando tecnologia. Trata-se de um marketplace 
que conecta uma frota de motoboys para atender a uma demanda oriunda do cenário 
B2B ou B2C. É o quinto unicórnio brasileiro e ganhou este status após uma rodada de 
investimento Series E liderada pelo Softbank e pela Mircrosoft. 

Número de funcionários (linkedin): 1.317

Número de seguidores (linkedin + instagram + facebook + twitter + youtube): 
aproximadamente 190 mil

Investidores: Softbank, Qualcomm Ventures, Monashees, Dragoneer 
Investment Group, Microsoft, IFC Venture Capital Group, Kaszek Ventures, Fifth 
Wall, GGV Capital

Sobre: 
O EBANX é uma fintech especializada em processar pagamentos entre fronteiras 
(cross-border), que consiste em permitir que os brasileiros paguem compras em sites 
e plataformas internacionais usando a moeda local. Ela processa pagamentos de 
serviços como o Spotify, Airbnb, AliExpress e tantos outros. Virou unicórnio após um 
segundo aporte liderado pelo FTV Capital que não teve valor divulgado. 

Número de funcionários (linkedin): 659

Número de seguidores (linkedin + instagram + facebook + twitter): 
aproximadamente 250 mil

Investidores: FTV Capital, Endeavor Catalyst

Fundação: 2013 
Sede: São Paulo - SP 
Status: privado 

Fundação: 2012 
Sede: Curitiba - PR 
Status: privado

Valuation: US$ 1 B 
Montante captado: 
US$ 295 M

Valuation: US$ 1 B 
Montante captado: 
US$ 30 M
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PRÓXIMOS UNICÓRNIOS?  //
Com o  crescimento e desenvolvimento do ecossistema de startup há algumas 
que se destacam e são candidatas a ganhar o status de unicórnio. Selecionamos 
empresas que vem ganhando bastante destaque nos últimos anos com sua 
expansão e com captações relevantes.

Descrição: 
A Creditas é uma fintech que fornece crédito aos seus clientes com garantia 
imobiliária ou automotiva. Por conta disso consegue oferecer taxas mais baixas do 
que o mercado.

Potencial de unicórnio:
A Creditas já está próxima da marca bilionária. Em julho de 2019 recebeu um 
aporte financeiro de US$ 231 milhões do Softbank, que avaliou a startup em US$ 
700 milhões

Descrição: 
Neon Pagamentos é uma fintech que oferece cartões, contas correntes sem taxas 
e investimentos em parceria com o Banco Votorantim. Atualmente, a startup está 
focada no mercado de PJs, mais especificamente nas micro e pequenas empresas

Potencial de unicórnio:
No final de 2019, a startup recebeu um aporte de R$ 400 milhões liderado pelo 
General Atlantic e o Banco Votorantim. Foi a maior rodada Series B destinado a 
uma startup brasileira.

Fundação: 2012 
Sede: São Paulo - SP 

Fundação: 2014 
Sede: São Paulo - SP 

Montante captado: 
US$ 314 M

Montante captado: 
US$ 128 M
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Descrição: 
O Guiabolso é um aplicativo de auxílio no controle financeiro pessoal. Oferece 
sincronização com contas bancárias permitindo um maior controle dos gastos.

Potencial de unicórnio:
Conta com mais de 4,5 milhões de usuários. Além de estar alinhado com as 
tendências do mercado financeiro (Open Banking), lançou um serviço para 
empresas terem acesso aos dados financeiros que possuem.

Descrição: 
A CargoX é uma transportadora que conecta caminhoneiros ou transportadoras com 
capacidade ociosa à empresas que precisam de serviços de frete.

Potencial de unicórnio:
Vem apresentando crescimento acelerado: 750% em 2017 e 100% em 2019. Além 
de contar com investidores como o Goldman Sachs, foi eleita uma das startups 
mais inovadoras pela Fast Company. 

Descrição: 
A Weel é uma fintech que fornece capital de giro para pequenas e médias empresas 
através da antecipação de recebíveis.

Potencial de unicórnio:
No começo deste ano, recebeu um aporte de R$ 80 milhões liderado pelo Banco 
Votorantim e despontou como uma forte candidata a se tornar unicórnio.

Fundação: 2012 
Sede: São Paulo - SP 

Fundação: 2013 
Sede: São Paulo - SP 

Fundação: 2014 
Sede: São Paulo - SP 

Montante captado:  
US$ 56 M

Montante captado:  
US$ 95 M

Montante captado:  
US$ 63 M
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Descrição: 
A Resultados Digitais é uma startup que trabalha com Marketing Digital. O RD 
Station (principal serviço) é uma ferramenta que reúne os principais recursos para 
realizar uma estratégia de Marketing Digital.

Potencial de unicórnio:
O Marketing Digital é muito importante para as empresas atualmente, então o 
ramo da Resultados Digitais tem um potencial muito grande. Levantou R$ 200 
milhões em uma rodada de investimento no ano passado e é utilizada por mais 
de 13 mil empresas.

Descrição: 
A Pier é uma insurtech que oferece seguros de celulares e de automóveis através de 
sua plataforma digital.

Potencial de unicórnio:
A startup cresceu muito desde a sua fundação em 2018, aumentando seu 
faturamento de R$ 665 para mais de R$ 600 mil. Além disso, atua em um setor 
que oferece grandes oportunidades, muito por conta da precariedade dos 
serviços oferecidos aos clientes. 

Fundação: 2011 
Sede: Florianópolis- SC 

Fundação: 2018 
Sede: São Paulo - SP 

Montante captado: 
US$ 75 M

Montante captado: 
US$ 7,6 M
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E DEPOIS DE VIRAR 
UNICÓRNIO?  //

de exit (saída). Em algum momento, 
os investidores e empreendedores de 
uma startup terão uma oportunidade 
de saída, que nada mais é do que 
a oportunidade de vender a sua 
participação. Para investidor é nesse 
momento que é realizado o retorno 
financeiro do investimento feito. Para 
empreendedores ou funcionários com 
ações da empresa, esse também é o 
momento de saída e dar liquidez às 
suas participações.

Com esses dois pontos em mente, um 
unicórnio tem basicamente 4 caminhos 
a serem tomados:

Quais os caminhos que podem ser 
tomados depois de virar unicórnio?

No último ano ouvimos falar muito 
sobre IPOs de unicórnios como Uber, 
Lyft, Zoom e Slack, mas o IPO é apenas 
um dos caminhos a serem seguidos.

Em geral, quando uma startup vira 
um Unicórnio ela ainda está em 
processo de crescimento acelerado, e 
muitas ainda não alcançaram a 
sustentabilidade financeira, ou seja, 
ainda dão prejuízo.

Vale destacar aqui ainda o conceito 

IPO – abrir capital em bolsa

Normalmente adotado por startups 
de grande porte e que são unicórnios 
há algum tempo. Slack já valia USD 
7 bilhões antes do IPO, Uber USD 72 
bilhões, Lyft 15 bilhões e Facebook  
USD 50 bilhões.

A abertura de capital serve para dar 
saída aos share holders (investidores, 
fundadores, funcionários com stock...) 
bem como levantar recursos para 
suportar o crescimento ou novos 
investimentos.

EMPRESA DATA DO IPO
PREÇO 
INICIAL ($)

PREÇO DE 
FECHAMENTO

PREÇO ATUAL ($) 
29/04/2020

UBER 10/052019 45 41,57 31,37

LYFT 29/03/2019 72 78,29 34,06

SLACK 20/06/2019 39 37,22 27,07
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E DEPOIS DE VIRAR 
UNICÓRNIO?  //

É muito comum que startups sejam 
adquiridas por empresas maiores. É 
verdade que isso geralmente acontece 
em etapas mais iniciais, antes da startup 
virar um unicórnio, mas ainda assim 
é um possível caminho. O Instagram 
foi adquirido pelo Facebook por USD 1 
bilhão, Hulu foi adquirido pela Disney por 
USD 5,8 bilhões e o Github foi comprado 
pela Microsoft por USD 7,5 bilhões.

Fusões e Aquisições ou M&A (Mergers & Acquisitions)

A aquisição pode ser total, onde o 
comprador leva 100% do negócio, ou 
pode ser parcial.

É possível também que aconteça uma 
fusão. A startup se junta com uma 
grande empresa ou alguma outra 
startup de porte semelhante.

A startup pode simplesmente continuar 
o seu caminho de captação de recursos
privados, com fundos de Venture Capital

Apesar de ser uma possibilidade, 
a alternativa de não vender uma 
participação relevante ou abrir 
capital dificulta o cenário de saída de 

Manter o capital fechado e fazer mais rodadas de captação

Alcançar a sustentabilidade e permanecer de capital fechado

ou Private Equity, fazendo novas rodadas 
de investimento até que opte por seguir 
algum dos caminhos acima descritos.
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investidores e acionistas. Esse talvez seja 
um caminho mais compatível com a 
“ideolologia” das zebras que falamos na 
primeira parte desse report.
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UNICÓRNIOS NA CRISE  //
A crise provocada pelo Covid impactou de 
forma diferente os nossos unicórnios. Com 
a mudança no estilo de vida, empresas 
de entrega e e-commerce, por exemplo, 
foram positivamente impactadas. 
Enquanto aplicativos de corridas como 

Uber e 99 viram suas operações serem 
drasticamente reduzidas.

Trazemos aqui um pouco de como a 
crise tem impactado alguns desses 
unicórnios:

Com menos gente na rua, o número 
de corridas nos aplicativos como 99, 
Uber e Lyft diminui drasticamente.  
A Uber, por exemplo, anunciou 
a demissão de mais de 6,5 mil 
funcionários no mundo todo, cerca 
de 25% de sua força de trabalho.

Mesmo nesse cenário, a 99 doou 
R$ 4 milhões em corridas, na forma 
de vouchers, para apoiar cidades 
durante a crise.

PagSeguro está participando do 
esforço de pagamento do Auxílio 
Emergencial do governo federal. 
Além disso, o PagSeguro firmou 
uma parceria com a TEM Saúde e 
agora oferece dentro do seu app 
um serviço que permite ao cliente 
fazer agendamentos de consultas 
médicas e exames clínicos. 

O ifood foi uma das startups que viu 
seus números crescerem durante 
a crise. A empresa criou um fundo 
de assistência para entregadores 
e restaurantes no valor de R$ 50 
milhões. Além disso, vai antecipar 2 
meses de recebimentos sem custos 
adicionais.

Contrataram +100 pessoas durante 
a crise e são o sexto maior banco, 
primeiro entre as fintechs, na 
distribuição do auxílio emergencial 
da Caixa Econômica Federal.
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A Stone tem focado em ações 
de apoio a empreendedores de 
médias e pequenas empresas. 
Destaque para a campanha 
“Compre Local, cuide de um 
pequeno negócio”. Além disso 
disponibilizou R$ 100 milhões em 
microcrédito para o varejo nos 
estados onde foram determinadas 
medidas de contenção à pandemia.

A Gympass foi bastante afetada 
pela pandemia por conta do seu 
modelo de negócios. Para reduzir 
custos, a empresa demitiu um 
pouco mais de 400 funcionários. 
As academias fechadas fizeram a 
startup olhar para as plataformas 
de transmissões ao vivo. 

A Loggi viu alguns segmentos 
crescerem, como por exemplo, 
a demanda nas entregas do 
e-commerce que foram 75% 
maior que o de março. Na vertical 
restaurantes, supermercados e 
farmácias subiu 115%. 

O QuintoAndar se deparou com 
uma redução na demanda por 
aluguel e venda de imóveis 
residenciais. Demitiu 8% dos 
funcionários além de realizar 
remanejamentos para evitar mais 
cortes. Além disso, criou uma 
linha de crédito para corretores e 
fotógrafos em parceria com a Mova

A fintech curitibana lançou o 
EBANX Beep, uma plataforma 
para ajudar pequenas empresas e 
trabalhadores autônomos a manter 
uma fonte de receita durante a 
crise. Através do Beep, voucher 
são comercializados em troca de 
produtos ou serviços com datas 
informadas pelos vendedores.

Em abril, a Wildlife viu sua base de 
usuários aumentar a uma taxa 50% 
maior do que o mesmo período ano 
passado. O tempo gasto com jogos 
de celular também aumentou. 
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O SUPORTE DE 
INVESTIDORES E 
PARCEIROS NA 
JORNADA DO 
UNICÓRNIO

A injeção de recursos traz novos 
participantes para o empreendimento, 
novas exigências a serem cumpridas, 
mas também um time de especialistas, 
entre investidores e parceiros, com 
ampla expertise para colaborar com o 
amadurecimento do negócio. 

O primeiro passo dessa jornada para 
qualquer startup é conseguir ser 
captada pelo radar dos investidores. 
Segundo a General Atlantic (GA), 

fundo global de private equity que tem 
120 empresas em seu portfólio, isso 
exige equipes de gestão de excelente 
qualidade, amplos mercados a serem 
explorados e modelos de negócios 
escaláveis exponencialmente com 
base na tecnologia. “Buscamos 
oportunidades de crescimento não 
vinculadas ao comportamento do 
PIB brasileiro. Isso significa empresas 
disruptivas, jovens, modernas, tentando 
fazer coisas de maneiras novas e 

Após um processo meticuloso de avaliação do negócio, 
uma startup assegura um novo aporte de capital e se 
consagra como unicórnio. 

brought to you by
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proporcionando uma experiência 
diferente ao usuário”, explica Frederico 
Carvalho, operating principal da GA na 
América Latina.

Para conhecer a fundo seus alvos de 
investimento, a GA conta com o suporte 
da firma de consultoria e auditoria, 
PwC Brasil em todo o processo de due 
diligence, que fornece um retrato da 
situação do negócio nas dimensões 
financeira, tributária, societária e 
trabalhista. “Nosso apoio se estende ainda 
a aspectos do planejamento tributário 
dessas empresas e à preparação para 
possíveis IPOs, entre outras questões”, 
explica Alvaro Taiar, sócio e líder da área 
de New Ventures & Innovation (NVI) da 
PwC Brasil. O objetivo é fornecer uma 
base de informações robusta para a 
tomada de decisões e permitir que a 
startup evolua com segurança para se 
consolidar no mercado.

O Gympass é uma das estrelas do 
portfólio da GA e passou por todo 
esse processo até se transformar em 
unicórnio no ano passado. Fundada 
em 2012 no Brasil com a missão de 
combater o sedentarismo, a empresa 
criou uma plataforma B2B que conecta 
os funcionários dos seus clientes 
corporativos a uma rede de 55 mil 
academias de 7 mil cidades em 14 países.

O aspecto do negócio que mais atrai os 
investidores é a capacidade do Gympass 

de usar uma solução digital escalável 
para entregar valor aos seus três players: 
as academias parceiras, que têm acesso 
a um mercado antes inexplorado (cerca 
de 80% dos usuários do Gympass são 
novos frequentadores); as empresas 
clientes, que contratam o serviço como 
um benefício para os funcionários 
e obtêm maior engajamento e 
produtividade das equipes, além de 
menor índice de doenças e faltas; e os 
usuários, que podem gastar menos para 
praticar atividades físicas onde quer 
que estejam.

Recentemente, no entanto, a pandemia 
de Covid-19 interrompeu esse fluxo de 
geração de valor. Com as academias 
fechadas e os usuários em casa, como o 
Gympass poderia continuar conectando 
as três pontas do seu ecossistema? A 
resposta estava na tecnologia. Apostando 
na agilidade, a empresa decidiu pivotar 
seu negócio com base em três iniciativas: 
capacitar as academias para dar aulas ao 
vivo em plataformas como Zoom, firmas 
parcerias com aplicativos de bem-estar 
(sobre temas como terapia, nutrição, 
saúde mental, entre outros) para ampliar 
a oferta de soluções aos clientes B2B, e 
oferecer aos usuários sessões individuais 
com personal trainers também via Zoom.

“A gente colocou de pé uma solução digital 
muito rapidamente. Da ideia até a entrega 
foram duas semanas. Colocamos tudo 
no ar em versão beta, comunicando aos 

brought to you by
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usuários que o resultado não seria perfeito”, 
conta Leandro Caldeira, CEO Latam do 
Gympass. “Para isso, seguimos o mindset 
de crescimento de uma boa startup: 
aprender sempre com os feedbacks que 
você recebe, seja do time ou do mercado, e 
aprimorar as entregas rapidamente”.

A experiência mostrou que 
investimentos emergenciais em tempos 
de crise podem se tornar legados 
permanentes, ampliando o alcance 
do negócio. Em duas semanas, 1,5 mil 
academias aderiram às novas soluções. 
No fim de maio, já eram 3 mil, atraídas 
pela possibilidade de manter um fluxo 
de receita no curto prazo e experimentar 
o que pode ser uma futura modalidade 
de serviço com alcance geográfico maior 
– um novo filão tanto para elas quanto 
para o Gympass. Ao mesmo tempo, os 
clientes corporativos puderam oferecer 
opções de atividades físicas e de bem-
estar para seus funcionários durante 
o período de trabalho remoto, e os 
usuários tiveram acesso a novas formas 
de exercício, agora dentro de casa.

Em paralelo a essas ações, o Gympass 
criou o que chama de um “comitê de 
defesa”, focado em analisar custos e 
estabelecer uma forte disciplina de 
economia. O objetivo foi fortalecer 
a empresa e posicioná-la bem no 
mercado no pós-crise. “Queremos ser 
protagonistas em um momento no 
qual muitos estarão fragilizados e se 
retraindo”, calcula Leandro.

Na formulação dessas estratégias de 
ataque e defesa para combater a crise, 
startups como o Gympass contam 
com seu ecossistema de investidores 
e parceiros para ter acesso a melhores 
práticas e lições aprendidas. A GA, por 
exemplo, vem colaborando dessa forma 
com suas investidas desde que os 
impactos do coronavírus começaram a 
ser sentidos na China. 

“Como estamos espalhados pelo mundo, 
nosso escritório local conseguiu capturar 
as informações do que aconteceu 
lá, compartilhar isso com o restante 
do portfólio e apontar o que tende a 
acontecer em outros lugares. Buscamos 
dividir experiências que deram certo e 
lições aprendidas com os erros. Uma ideia 
pode ser compartilhada e gerar valor para 
o portfólio como um todo”, diz Frederico. 

Os temas compartilhados nesses fóruns 
são os mais variados: desde experiências 
sobre como pivotar o negócio na crise, 
passando por gestão de custos e de 
pessoas, até incentivos fiscais e questões 
societárias e tributárias. A GA chegou a 
fazer um evento on-line sobre tributos 
para suas investidas com o apoio da PwC 
Brasil – que, além de parceira do fundo, 
é parte do ecossistema do Gympass, 
como sua primeira cliente B2B e, mais 
recentemente, auditora da empresa.

brought to you by
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“Também nos beneficiamos da nossa 
presença global para ter acesso às 
melhores práticas de várias partes do 
mundo e apoiar as empresas no atual 
momento de incerteza. Além disso, 
com nosso núcleo global de inovação, 
o NVI, podemos oferecer apoio às 
startups de outras formas: estamos 
sempre monitorando esse segmento de 
empresas em busca de ideias não só para 
digitalizar nossos serviços como também 
para intermediar a entrega de soluções 
inovadoras que atendam às demandas 
dos nossos clientes”, explica Alvaro.

Em um ambiente desafiador como o atual, 
o apoio de diferentes agentes do mercado 
pode ser essencial para as startups 

alcançarem um posicionamento mais 
vantajoso que permita a elas expandir 
seus negócios quando a economia der 
os primeiros sinais de retomada. Como 
enfatiza Leandro, “quem conseguir alocar 
bem o capital e manter uma gestão 
enxuta poderá aproveitar algumas 
oportunidades, seja em uma adjacência 
do seu negócio, seja em um concorrente 
ou mesmo na ampliação do market 
share”. Mais do que parte essencial da 
missão do Gympass em relação a seus 
usuários, manter a saúde é também um 
mantra na gestão dos negócios.
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