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RESUMO 

O objetivo da presente pesquisa é identificar a influência das startups na criação de 
empregos e seu impacto direto na economia. Para alcançar o objetivo geral, essa 
pesquisa irá passar por alguns pontos específicos, tais como: analisar qual é o retorno 
obtido pelos investidores ao aplicarem nas startups, identificar qual a influência que 
essas exercem na economia; demonstrar quando a startup deixa de ser uma startup e a 
geração de empregos criados por ela. Atualmente o empreendedorismo é um assunto 
de grande destaque, uma vez que, é considerada uma ferramenta com a capacidade de 
impulsionar a economia. As startups são consideradas empresas de idéias inovadoras 
com um custo inicial baixo. O estudo consistirá em uma análise qualitativa (dos 
principais conceitos da área de empreendedorismo e Startups), e quantitativa (com 
pesquisa de campo e aplicação do questionário). Com esta pesquisa pretende-se 
contribuir para indicar mais uma área em expansão como opção específica e 
promissora para o profissional de ciências contábeis. 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente o empreendedorismo vem sendo assunto de grandes discussões, por ser 

considerado “o principal fator de desenvolvimento econômico de um país. Por isso, em 

países com cultura empreendedora as perspectivas de crescimento econômico são 

bem maiores” (Rita Malheioset al 2005). Segundo Carlos Alberto dos Santos, diretor-

técnico do Sebrae, em países desenvolvidos como a Alemanha as micro e pequenas 

empresas possuem uma participação de 97,2% da economia, e gera 41% dos 

empregos e representa PIB, no Brasil essas empresas possuem uma participação de 

99,1% na economia, 52,30% na geração de emprego, porém, apenas 20% no PIB, o 

que demonstra que o Brasil possui emprego, mas tem baixa produtividade. 

Startup é a ideia inicial para a criação de um novo negócio. É o investimento em algo 

novo, possível e de interesse da população. Essa pesquisa tem foco principal estudar 

quais são os principais fatores que motivam os investidores a investir nas startups, o 

poder da criação de empregos por estas e a influência na economia. Tendo em vista o 

crescimento acirrado do mercado no mundo globalizado em que vivemos, analisar, 

compreender e saber identificar novas e boas oportunidades é algo importante e saber 

lidar com elas é imprescindível. Ter conhecimento de como funciona essa criação de 

novos negócios, saber administrá-los atualmente pode ser o diferencial necessário para 

conquista do esperado sucesso.  



  

2. OBJETIVOS 

Para alcançar o objetivo geral, essa pesquisa irá passar por alguns pontos específicos, 

como: analisar qual é o retorno obtido pelos investidores ao aplicarem nas startups; 

identificar qual a influência que as startups podem causar na economia; demonstrar 

quando a startup deixa de ser uma startup e a geração de empregos criados por ela. 

3. METODOLOGIA  

Este trabalho será realizado através de pesquisas bibliográficas, estudos de casos, 

artigos científicos, pesquisas em revistas e sites conceituados.A pesquisa bibliográfica 

abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema em estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 

material cartográfico etc.,. (LAKATOS e MARCONI, 1999, p. 73) 

4. DESENVOLVIMENTO 

De acordo com Cássio Spina, o fundador da Anjos do Brasil, é interessante investir em 

startups, pois o retorno pode variar de 10% a 50% do capital da empresa, desde que se 

monte uma carteira de startups para diluir o risco do investimento, porém é um 

investimento de médio a longo prazo, isso gira em torno de três a cinco anos, tempo 

que o negócio leva para amadurecer. É importante ressaltar que estes investimentos 

são importantes não apenas para os investidores, mas para a economia do país 

também, de acordo com informações do site Startup, os sucessos dessas empresas 

inovadoras de alto risco e de alto potencial, terão uma geração de empregos 

qualificados e tributos recolhidos, como exemplo, pode-se citar no Brasil um grande 

caso está na empresa Buscapé, que foi fundada por 4 engenheiros e após dez anos, 

conta com mais de 700 funcionários. 

No Brasil, de acordo com informações do site Fundação Dom Cabral (FDC), a 

capacidade de geração de empregos por pequenos empreendimentos é alta, mesmo 

que o número de empreendedores seja menor. A soma de trabalhadores relacionados a 

este tipo de organização é mais de 55%.  Ainda segundo o site FDC, no Brasil, 

atualmente, existe cerca de 37 milhões de postos trabalhos gerados pelos 

microempreendedores. De acordo com informações do site Startup, foi realizado um 



  

levantamento de dados em um site de busca de empregos Adzuna – startup britânico 

de busca de empregos que também atua no Brasil - e neste levantamento de dados 

foram encontradas 1130 vagas atualmente disponíveis em empresas classificadas 

como startup. Estes números, relativos ao período de agosto e outubro de 2013, 

equivale a um aumento de 23% anunciados no período de maio e junho de 2013. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

O estudo consistirá em uma análise qualitativa (dos principais conceitos da área de 

empreendedorismo e Startups), e quantitativa (com pesquisa de campo e aplicação do 

questionário). Com esta pesquisa pretende-se contribuir para indicar mais uma área em 

expansão como opção específica e promissora para o profissional de ciências 

contábeis. 
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