PME +
STARTUPS
uma receita de sucesso
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“Esta apresentação foi elaborada pelo Banco BTG Pactual S.A. para uso exclusivo de quem o BTG Pactual enviou esta
apresentação. Esta apresentação foi preparada com base em informações pertencentes ao BTG Pactual e outras
informações disponíveis ao público. O BTG Pactual não faz qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita,
quanto à exatidão, plenitude e confiabilidade das informações, estimativas ou projeções quanto a eventos que possam
ocorrer no futuro (incluindo projeções de receita, despesa, lucro líquido e desempenho de ações) contidas nesta
apresentação. Não há garantia de que quaisquer dessas estimativas ou projeções serão alcançadas. Os resultados reais
podem variar das projeções e tais variações podem ser significativas. Nada aqui contido é, ou deve ser entendido como,
uma promessa ou representação do passado ou do futuro. O BTG Pactual se exonera, expressamente, de toda e qualquer
responsabilidade relacionada ou resultante da utilização desta apresentação.
Esta apresentação foi preparada exclusivamente para fins informativos e não deve ser interpretada como uma solicitação
ou uma oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros relacionados. O BTG
Pactual não interpreta o conteúdo desta apresentação como consultoria jurídica, contábil, fiscal ou de investimento ou
como uma recomendação. Esta apresentação não pretende ser exaustiva ou conter todas as informações que o BTG
Pactual possa exigir. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear
apenas nas informações contidas nesta apresentação.
Este material não pode ser copiado, reproduzido, distribuído ou transmitido a outras partes, a qualquer tempo, sem o
consentimento prévio e por escrito do BTG Pactual.”
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boostLAB é o programa do Banco
BTG Pactual para conexão e
potencialização de startups em nível
avançado, com grande possibilidade
de crescimento. A iniciativa busca
apoiar empreendedores com a
possibilidade de criação de projetos e
pilotos com o Banco, seus
fornecedores, parceiros e clientes.
Outro objetivo do boostLAB é ser um
hub de negócios através do BTG
Pactual. Queremos aproximar as
startups do mercado financeiro e ao
acesso a capital, via diversos produtos
como: câmbio, investimentos,
venture debt, entre outros. O
programa também foi eleito, pela
revista Global Finance, como um dos
melhores centros de inovação
financeira do mundo, na categoria
“The Innovators 2019”, o único
representante premiado na América
Latina.

A ACE é uma empresa de inovação.
Atua junto aos melhores
empreendedores e corporações no
crescimento exponencial. Investe
em startups e impulsiona empresas
a novos patamares de mercado e de
criação de seu futuro. Entre as
startups que já participaram de seus
programas estão nomes como Love
Mondays, Hiper e Cuponeria.
Como ACE Cortex, unidade de
consultoria, constrói e executa junto
a liderança e colaboradores,
estratégias de inovação e obtém
resultados reais.

O Banco BTG Pactual é o maior
Banco de investimentos da América
Latina, líder em várias áreas como
fusões e aquisições (M&A) e Equity
Capital Markets (IPOs e follow-ons)
em 2018.
O Banco atua também em
investimentos proprietários (ativos
líquidos e não líquidos), sendo um
dos principais players do segmento.
Além disso, foi eleito o melhor Banco
de Investimentos no Brasil, Chile e
Colômbia, pela World Finance, e o
melhor Private Banking, pela
Euromoney. Possui também a
melhor equipe de research da
América Latina, segundo ranking da
Institutional Investor.
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Introdução
Com perfis e metodologias diferentes, mas com propósitos
semelhantes, startups e PMEs (Pequenas e Médias Empresas)
perceberam que, se trabalharem em conjunto, podem chegar a
uma receita de sucesso mútuo. Muitas startups surgiram como
solução prática e mais acessível aos obstáculos encontrados
pelas PMEs, que não se viam bem atendidas pelos prestadores de
serviços tradicionais.
O que diferencia PMEs de startups não é o tamanho das empresas
- as duas podem ter rigorosamente o mesmo número de
funcionários - mas sim, o modelo de negócio e, em geral, o
segmento de mercado explorado. No caso das startups, o modelo
é escalável e replicável, e elas atuam em condições de extrema
incerteza. Além disso, sua ligação com o setor tecnológico é inata.
Essa é justamente uma das principais vantagens das startups: o
conhecimento e uso da tecnologia em seus processos, que dá
maior escalabilidade aos seus negócios.
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A questão é tecnológica

80%

Mais de 80% das pequenas e
médias empresas dizem investir
constantemente em tecnologia.
Fonte: Pesquisa “As PMEs que mais crescem no Brasil”, Delloite e Editora Abril, 2018.
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PMEs no Brasil
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As PMEs, essenciais para o contexto econômico-social do país, têm razões para mostrar otimismo em relação ao seu
posicionamento no mercado brasileiro. Mas há desafios que elas não conseguem superar sozinhas.

Pequenas e médias empresas são responsáveis por:

27%

98%

do PIB

dos empreendimentos no
país

pela renda de

70%

36,3%
da produção nacional no
setor de serviços

dos brasileiros ocupados no
setor privado
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Fonte: Sebrae

Inovação é o caminho do crescimento

Inovação também é um assunto em pauta para as PMEs –
um objetivo que vai muito além do simples corte de custos e
aumento de receita. Ainda há muita incerteza sobre a melhor
forma de fazer esse investimento, o que acaba sendo uma
oportunidade para as startups dedicadas ao tema.

Fontes: Site EXAME, 21/9/2017 e Startupi, 8/1/2018
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Como as PMEs buscam crescer?
Para as PMEs os pilares de crescimento são:

Entre as 258 PMEs que registraram
grande crescimento no Brasil, mais
da metade ainda não vê a
digitalização dos processos como
prioridade.

(*)As PMEs puderam selecionar mais de uma resposta.
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Fonte: Deloitte/Editora Abril, 2018.

PMEs: busca por eficiência

As PMEs com maior crescimento foram as que
realizaram
investimentos
em
softwares,
buscando eficiência e adaptação dos sistemas às
novas condições do mercado, o que evidencia a
tendência da necessidade de aplicação da
tecnologia aos negócios.
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Fonte: Deloitte/Editora Abril, 2018.

PMEs: fatores para o crescimento
Ações que mais contribuíram
para o crescimento das PMEs
nos últimos três anos:

(*)As PMEs puderam selecionar mais de uma resposta.
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Fonte: Deloitte/Editora Abril, 2018.

Atendimento
bancário ineficaz
abre espaço
para fintechs
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PMEs e fornecedores: qualidade e atendimento
Critérios de escolha de fornecedor

Os fornecedores e parceiros são um
ponto importantíssimo para o sucesso
das PMEs. Na hora de escolhê-los, elas
têm como prioridade a qualidade dos
produtos e serviços, em primeiro lugar,
e o atendimento em segundo. Já o
critério “preço ou relacionamento
comercial” está em tendência de queda.
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Fonte: Officina Sophia/HSR Specialist Researchers/O Estado de São Paulo, 2018

Serviços financeiros tradicionais ainda
não atendem as PMEs em sua plenitude

Para as PMEs, o atendimento do
sistema bancário ainda pode
melhorar
em
várias
frentes.
Notadamente o Crédito para Capital
de Giro se destaca como o item
onde elas se sentem mais
desatendidas. Os quesitos Gestão
Financeira
Empresarial
e
Investimentos também receberam
citações relevantes.
atendimento ineficiente pelos bancos tradicionais

15
Fonte: Pesquisa Fiesp, 2018

Principais motivos para PMEs não contratarem
crédito via startups

Como os bancos ainda tem uma
presença importante no dia a dia das
PMEs, eles acabam sendo a principal
fonte para quaisquer demandas de
crédito. Para reverter esse cenário, as
Startups tem investido cada vez mais em
Marketing, haja visto que o principal fator
para não serem acessados é a falta de
conhecimento sobre suas soluções.
Outra
questão
importante
é
a
desconfiança dos empresários em
relação à segurança da transação, o que
aponta a necessidade de fortalecimento
de marca e de reputação por parte das
startups.
(*)As PMEs puderam selecionar mais de uma resposta.

Fonte: Pesquisa Fiesp, 2018
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Avaliação da experiência das PMEs com soluções
oferecidas pelas startups

Fonte: Deloitte/Editora Abril, 2018.
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O mercado das startups
Em

45% das fintechs, pelo menos 30% dos clientes são pequenos negócios.

Já para

34% das fintechs, as PMEs representam mais da metade de sua base de clientes.

84% das fintechs têm interesse em desenvolver produtos e serviços específicos para as pequenas empresas.
75% das startups têm o segmento B2B2C como cliente, sendo que 41% delas atendem exclusivamente B2B.
44% operam com o modelo de SaaS (Software as a Service).

Fonte: As Fintechs e os Pequenos Negócios Sebrae + ABfintechs, 2018
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Principal perfil dos clientes das startups

Fonte: Radiografia do Ecossitema Brasileiro de Startups 2018, ABStartups e Accenture

19

América Latina no spotlight

A América Latina segue atraindo grandes players
internacionais para prestar serviços para este tipo de
cliente.
Em 2018, o destaque foram as plataformas de
pagamento, como Apple Pay, Google Pay e PayPal.

Fonte: LAVCA’s Annual Review of Tech Investment in Latin America, 2019
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Startups com foco em PMEs atraem
cada vez mais investimentos
fundada em 2011

RODADAS DE INVESTIMENTO

fundada em 2013

fundada em 2012

RODADAS DE INVESTIMENTO

valor (US$ mm)

investidores

valor (US$ mm)

$19,2

DGF Investimentos, Redpoint
eventures, Astella, Endeavor
Catalyst, TPG Growth

$20

Riverwood Capital

$4,4

DGF Investimentos, Redpoint
eventures, Astella
Investimentos

$6,2

Astella Investimentos

$0,45

DGF Investimentos

Venture Round

Astella Investimentos

Fonte: Crunchbase

investidores

RODADAS DE INVESTIMENTO
valor (US$ mm)

investidores

$30

Tiger Global Management;
Endeavor Catalyst

$9

Ribbit Capital; Monashees
Capital; 500 Startups; Valar
Ventures; Tiger Global
Management

$19

Ribbit Capital; Monashees
Capital; Napkn Ventures;
Valar Ventures

na

Monashees Capital; Ribbit
Capital; 500 Startups; Napkn
Ventures
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As startups que
prestam serviços
para as PMEs
Um levantamento inédito feito pelo boostLAB em
parceria com a ACE, em 12 setores, mostra uma
grande oferta de startups que ajudam as PMEs com
sistemas de crédito, gestão financeira, integração de
sistemas, entre outras tecnologias.

Fonte boostLab by BTG Pactual/ACE Cortex
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Radiografia das startups

15.000

1.584

Startups

Foco em B2B e
atende PME

158

127

40

352

20

287

Contábil e Fiscal

Gateway de
Pagamento

Antecipação de
recebíveis

Plataformas de
Vendas

Empréstimo

Pagamentos

87

60

25

253

109

66

ERP

RH

Conciliação de Cartão

Mkt e CRM

Procurement

Inteligência de
Negócio
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Empréstimos
Startups de crédito pessoal são amplamente conhecidas. Porém, um segmento que vem ganhando força são as fintechs
especializadas em empréstimo para PMEs. Elas atuam como intermediárias entre empreendedores e instituições financeiras de
crédito, usando inteligência artificial para encontrar os financiadores perfeitos para seus clientes. Em novembro de 2018, o Banco
Central do Brasil legalizou a liberação de crédito por empresas 100% internacionais.
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Antecipação de Recebíveis
Esse tipo de linha de crédito consiste basicamente na antecipação por parte dos fornecedores de títulos a receber de seus
clientes, onde o banco antecipa o valor para o fornecedor na data de solicitação e recebe posteriormente do cliente na data de
vencimento. Este tipo de crédito costuma ter taxas mais competitivas, pois o fornecedor se utiliza da confiabilidade do seu cliente
com o banco.
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Pagamentos
As startups de meios de pagamentos oferecem às PMEs a solução de disponibilizar diferentes tipos de cobrança aos clientes,
seja gerando boletos bancários (que correspondem a 15% dos pagamentos no país), seja por cobrança recorrente. Além de
operarem os pagamentos, as plataformas também oferecem serviços de acompanhamento dos recebimentos, com integração
com diversas plataformas de vendas e ERPs. Hoje, de acordo com o Banco Central, existem mais de 20 empresas licenciadas a
processar pagamentos – muito diferente de alguns anos atrás, quando vivíamos um duopólio.
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Fonte: UOL Economia

Gateway de Pagamentos
As startups de gateway de pagamentos desenvolvem infraestrutura tecnológica para integrar digitalmente o comércio com todos
os meios de pagamentos. Isto é: com as bandeiras de cartão de crédito e débito e com bancos, para fazer a emissão de boletos
bancários ou depósitos em conta, entre outros agentes financeiros. As plataformas gerenciam as transações das PMEs,
integrando e simplificando as finanças das empresas. Também fazem split das vendas com os fornecedores e dados de
transações dos clientes. Apesar de tantas soluções, os dois maiores players do mercado (Cielo e Rede), ainda são responsáveis
por 50% e 31%, respectivamente, do market share.
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Fonte: UOL Economia

Conciliação de Cartões
A conciliação bancária consiste no confronto de informações disponibilizadas pelo banco e os dados alimentados no sistema.
Essas soluções permitem que PMEs mantenham o controle sobre os recebimentos dos pagamentos feitos em cartões e,
consequentemente, de sua previsibilidade de caixa. Há também a possibilidade de realizar auditoria com a conta bancária e a
gestão de chargebacks e cancelamentos, tudo na mesma plataforma. Entre janeiro e agosto de 2018, foram detectados 920 mil
golpes de clonagem de cartão de crédito – uma média de 3,6 fraudes por minuto.
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Fonte: UOL Economia

ERP
As plataformas de ERP (Enterprise Resource Planning ou Planejamento dos Recursos da Empresa) integram todo o sistema de
pagamentos online com o controle de clientes, cobranças e faturas, tudo na mesma ferramenta. Ou seja, fazem a gestão integrada,
responsável por cuidar de todas as atividades diárias de uma empresa, do administrativo ao operacional, como faturamento, fluxo
de caixa, inventário de estoque e outras. Apesar de tantas ofertas entre startups, as grandes empresas de tecnologia ainda
dominam o mercado. A Totvs, por exemplo, é líder entre as pequenas (com 50% de market share) e médias empresas (35%).

Fonte: 29ª Pesquisa Anual do GVcia
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Soluções Fiscais e Contábeis
Manter a gestão financeira da empresa na nuvem pode significar tanto agilidade quanto economia. Startups especializadas na
gestão contábil e financeira automatizam processos, reduzindo as margens de erro e falhas humanas. Ao mesmo tempo, soluções
fiscais atuam diretamente na simplificação do complexo sistema tributário brasileiro. Atualmente, só 21% das empresas
brasileiras com menos de 50 colaboradores usa algum tipo de software de contabilidade.
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Fonte: FT Partners Fintech Industry Research (Jun 2019)

Plataformas de Vendas
São soluções que integram em uma mesma plataforma as vendas, os pedidos e o controle de estoque de produtos que estão
disponíveis nos mais variados e-commerces, como B2W, Mercado Livre, Amazon, Buscapé e gigantes do varejo como Casas Bahia,
Magazine Luiza e Ponto Frio. Possibilitam que as PMEs agilizem a gestão de vendas online de seus produtos e possuem todas as
informações de transações e distribuição do cliente. O e-commerce segue em franco crescimento no Brasil. Foram 111,2 milhões
de transações online, somente em 2017, com um ticket médio de R$ 429.
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Fonte: FT Partners Fintech Industry Research (Jun 2019)

Inteligência de Negócios
Focadas na automação e integração de sistemas, as startups ajudam as PMEs na otimização de processos e aceleração de
resultados. Desde o auxílio na automação de precificação até a integração de planilhas, arquivamento de documentos e
informações na nuvem. Tudo para facilitar o gerenciamento de atividades de rotina, com o uso de tecnologia e inteligência
artificial. Empresários brasileiros chegam a gastar 2.600 horas por ano apenas em cálculos com impostos. Nos Estados Unidos,
por exemplo, esse número cai para 175 horas.

Fonte: FT Partners Fintech Industry Research (Jun 2019)
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Marketing e CRM
A geração de leads e a gestão de funil são de extrema importância para a saúde financeira das PMEs. As ferramentas disponíveis
no mercado auxiliam as empresas desde o momento da captura de prospects, seja via conteúdo, redes sociais ou inteligência
geográfica. Estima-se que o investimento em mídias digitais deve crescer 12% ao ano até 2021. A transformação desses leads em
base de clientes, exige automação e inteligência artificial para um bom gerenciamento, segmentação de mensagens e
oportunidades via ações de CRM.

Fonte: IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), em parceria com a comScore
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Procurement
Plataformas que concentram todas as buscas e gestão de fornecedores em um mesmo local, permitindo que as empresas façam
pedidos e negociações online. Existe ainda a opção de gerenciamento de todos os documentos necessários para viabilizar as
propostas e a elaboração de relatórios de compras, visando que as PMEs tenham um melhor controle sobre seus custos. No fim,
tornam todo o processo de procurement mais eficiente.
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RH
Desde o acompanhamento de ponto até a contratação e demissão de funcionários, as startups que servem departamentos de RH
surgiram para facilitar e digitalizar a área, muitas vezes atropelada pela burocracia. Através dessas plataformas, também é
possível gerenciar benefícios e folha de pagamento, além de escalar o recrutamento e preenchimento de vagas disponíveis nas
empresas. Cerca de 45% das empresas pretendem aumentar seus gastos com tecnologias de RH. Porém, esse índice cai para
apenas 5% entre negócios de pequeno e médio porte.
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Fonte: site Revista PEGN - 20/07/2018

Os bons
exemplos lá
de fora
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Kabbage: empréstimo fácil
e rápido para PMEs, tirando
protagonismo dos bancos
Longe do Vale do Silício, em Atlanta, na Geórgia, a Kabbage surgiu em 2009 com
a filosofia de levar os pequenos negócios a sério, concedendo empréstimos
online a qualquer hora do dia. Concentrando em pequenos empreendedores que
vendiam mercadorias pelo eBay, a Kabbage conseguiu seu primeiro impulso
quando entrou na newsletter da própria plataforma em 2011.
A empresa embalou, acumulou novos clientes, ingressou em outros mercados e
recebeu aportes financeiros significativos – um dos mais importantes, de US$
250 milhões, veio do SoftBank em 2017. Ela vale mais de US$ 1,2 bilhão hoje,
prometendo empréstimos de até US$ 200 mil em até dez minutos para as PMEs,
usando sua tecnologia de varredura de dados para fazer uma rápida análise do
solicitante. Mais de 185 mil negócios utilizaram a Kabbage, que emprestou mais
de US$ 7 bilhões às empresas.

Fonte: site Forbes 13/08/2018
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Xero: simplificando as
contas das PMEs em mais
de 180 países
A empresa foi criada na Nova Zelândia, em 2006, quando o fundador Rod Drury
percebeu que os softwares de gestão de contabilidade instalados no desktop
estavam ficando ultrapassados. Sua ideia foi oferecer um produto simples, na
nuvem, para micro, pequenas e médias empresas.
O resultado foi uma startup que cresceu vertiginosamente, abrindo capital na
Nova Zelândia um ano depois e ingressando no competitivo mercado norteamericano em 2011. Em 2014 e 2015, ela ficou em primeiro na lista da Forbes
como uma das mais inovadoras empresas em crescimento, consolidando seu
status como referência no modelo SaaS.
Hoje, são mais de 180 países e 1,8 milhão de assinantes usando serviços da
Xero em todo mundo; a empresa tem mais de 2.500 funcionários, com uma
receita que bate US$ 265 milhões. O maior trunfo da startup é oferecer uma
solução atraente, que cumpre a promessa de facilitar a difícil tarefa de fazer a
contabilidade das empresas.
Fonte: site Forbes 18/05/2015
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Brex: o cartão de crédito
corporativo criado por
brasileiros no Vale do Silício
A startup americana de cartões de crédito Brex foi fundada por dois brasileiros
no Vale do Silício. Recentemente, levantou um novo aporte de US$ 100 milhões,
levando o Valuation da Startup a incríveis US$ 2,6 bilhões. O investimento foi
liderado pelo fundo Kleiner Perkins e também contou com a participação de
antigos investidores da empresa, como a DST Global, IVP, Y Combinator e
Greenoaks Capital.
A empresa oferece cartões de crédito para pessoas jurídicas - especialmente
startups. O diferencial, segundo os fundadores, Henrique Dubugras e Pedro
Franceschi (que, aliás, também são os fundadores da Pagar.me) é a agilidade: a
Brex promete uma versão digital do cartão em até cinco minutos após o
cadastro, e uma versão física em até cinco dias. Para avaliar os riscos, a
empresa foge dos modelos tradicionais. Em vez de analisar o faturamento, a
Brex avalia o histórico dos investidores, o fluxo de caixa e os padrões de gastos
da startup.

Fonte: Site Revista Exame - 12/06/2019
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Highlights
PMEs correspondem a
Um levantamento exclusivo, mostra que, de um universo de

15.000

1.584

startups,
têm como principal
business o segmento B2B e atendem especialmente PMEs.

98%

dos empreendimentos no país.

Quando o assunto é empréstimo,

84%

das fintechs têm interesse em desenvolver
produtos e serviços específicos para as PMEs.

56%

veem um atendimento ineficiente por
parte dos bancos tradicionais.
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Highlights

81% 21%
81%

21%

Apesar do destaque que vêm recebendo, startups de
gateways de pagamentos ainda enfrentam forte
concorrência dos grandes players, que dominam 81%
do market share.

Mesmo com o surgimento de soluções que atendem
PMEs, somente 21% das empresas brasileiras com
menos de 50 colaboradores usa algum tipo de
software de contabilidade. O que abre muito espaço
para startups que atuam nesse mercado.
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Conclusão

Há muito espaço para crescimento destes
segmentos para as startups. PMEs ainda
encontram dificuldades em estabelecer
parcerias com as startups e compreender
com mais clareza como se dá o
funcionamento delas. É preciso fortalecer a
confiança no que parece novo aos olhos do
mercado.

O mercado de startups é cada vez mais
atraente,
lucrativo
e
inundado
por
empreendedores
que, a cada mês,
apresentam novas ideias que buscam inovar,
facilitar e revolucionar a rotina de seus
clientes. São essas mesmas startups que,
com enorme potencial de expansão,
chamam atenção de grandes fundos de
investimento, tornando a América Latina e,
principalmente, o Brasil um foco de atração.
O diálogo entre startups e PMEs tende a ser
mais simples e direto do que nas relações
com grandes empresas e seus tantos níveis
hierárquicos - o que propicia um terreno fértil
para o crescimento de todos.
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