
EIS – investimentos privados em pequenos negócios de 
alto risco 

Nome Enterprise Investment Scheme  

Objetivo Auxiliar micro, pequenas e médias empresas de alto risco a levantar 
recursos financeiros por meio da iniciativa privada. 

Público-alvo 

Micro, pequenas e médias empresas com diferentes níveis de 
organização, assim como indivíduos que estejam dispostos a investir em 
capitais de risco com dedução de parte de seu imposto de renda. 

Para uma empresa se qualificar para o programa é necessário que: 1) o 
ativo bruto da empresa, ou do grupo casa ela seja parte de um, não 
exceda £15 milhões antes de participar do programa e £16 milhões após 
a entrada; 2) ter menos de 250 empregados em tempo integral; 3) não 
ser cotada em bolsas de valores; 4) não controlar outra empresa, a 
menos que esta seja uma subsidiária qualificada sob as regras do 
programa; 5) não ser controlada por outra companhia; e 6) qualificar-se 
no programa durante os três anos de investimentos feitos para que haja 
a dedução do imposto de renda. 

Ademais, as companhias podem levantar apenas o total de £5 milhões no 
período de 12 meses em todos os programas governamentais de 
incentivos para investimentos somados conjuntamente. Isso inclui todos 
os três programas britânicos de promoção do investimento privado em 
capitais de risco. São eles: 1) o próprio EIS; 2) o Seed Enterprise 
Investment Scheme (SEIS); e 3) o Venture Capital Trusts. Além disso, o 
limite de £5 milhões também se aplica para investimentos estatais ou 
realizados por programas da União Europeia.  

Já para o investidor, as limitações são: 1) ser feito por meio de apenas 
pessoa física; 2) não ter vínculo empregatício com a companhia ou suas 
subsidiárias; e 3) não ter interesse financeiro na empresa investida ou 
suas subsidiárias, em termos práticos isso quer dizer possuir mais de 
30% de suas ações; ter direitos a votos no corpo diretivo; ou ter 
parceiros de negócios trabalhando na empresa (parentes não são 
classificados como parceiros de negócios), assim como participar de 
fundos de investimento que já investem na companhia. 

Uma exceção a essa regra é feita para diretores da empresa que se 
enquadrem como Business Angels. Para tanto, eles não devem receber 
nenhum tipo de remuneração e não terem feito investimentos na mesma 
área de comércio da empresa. Caso durante os três anos de 
investimento, o diretor venha a receber algum tipo de remuneração ele 
não poderá pedir a dedução do imposto de renda sob o investimento 
feito. 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Multissetorial 



Justificativa 

Introduzido em 1993-1994 pelo Departamento de Estado do Reino Unido, 
sem caráter ministerial, Her Majesty’s Revenue and Customs 
(HMRC), ligado ao Her Majesty’s Treasury, buscou-se com o EIS superar 
os desafios encontrados com o programa anterior, Business Expansion 
Scheme, que não conseguir fazer com que a iniciativa privada tivesse 
como público-alvo de seus investimentos os pequenos negócios. 

O programa faz parte de um pacote de incentivos ao investimento da 
iniciativa privada em micro e pequenas empresas. Outros programas 
governamentais britânicos na mesma lógica de ação e complementares 
ao EIS são: 1) Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS), que oferece 
diminuição de taxas e dedução do imposto de renda para investidores 
que queiram alocar seus recursos em start-ups no início de seu estágio 
de desenvolvimento; e 2) Venture Capital Trusts, que atua como fundos 
de investimentos em capital de risco. 

Escopo geográfico Reino Unido 

Ano de 
implementação 

1993 

Descrição dos 
serviços e atividades 
realizados 

Trata-se de programa governamental de dedução de 30% do imposto de 
renda sob o investimento, por meio da compra de ações, feito em uma 
empresa qualificada para o programa. Logo, se um indivíduo investir £10 
mil em uma das empresas do programa receberá £3 mil de dedução de 
seu imposto de renda, o que representa um gasto real de apenas £7 mil 
com o investimento. Além disso, os lucros advindos desse investimento 
também ficam isentos de impostos e as perdas, desde que menores ao 
valor dos 30% do EIS, podem ser deduzidas do imposto de renda como 
um acréscimo àquela porcentagem oferecida pelo programa.  

O mínimo de investimento possível é de £500,00 e o máximo de £1 
milhão. Logo, o benefício dado pelo governo varia entre a dedução de 
£150,00 a £300 mil do imposto de renda do investidor. Não obstante, 
para receber o benefício o investimento deve ter sido realizado por três 
anos entre as compras das ações e a sua venda. 

A articulação entre o programa, as empresas beneficiadas e os 
investidores é realizada de maneira simples via um portfólio de empresas 
disponíveis no site do HMRC e do pedido de dedução de impostos via 
imposto de renda. Para requerer a isenção, basta o preenchimento do 
pedido na hora da declaração do imposto de renda e certificar-se que a 
companhia investida faz parte do programa. No site do HMRC há um 
portfólio de empresas cadastradas no programa. 

Resultados e 
evidências 
disponíveis 

Desde sua implementação, em 1993-1994, o EIS já beneficiou mais de 
18mil micro, pequenas e médias empresas no Reino Unido e levantou 
cerca de £8,6 bilhões em fundos privados. Em 2012, aproximadamente 
mil novas empresas receberam investimentos pelo programa. A maioria 
das empresas beneficiadas é baseada em conhecimento e tecnologia e 
em serviços financeiros, respectivamente 23% e 19% do total de 
investimentos.  



Em estudo realizado pelo HMRC, foi verificado que 49% dos 
investimentos feitos por meio do programa são de um valor menor a 
£100.000. No entanto, 50% dos investimentos superam £1 milhão, 
destes 25% maiores que £2 milhões. 

Instituições Executoras 

Nome 
Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) 

Her Majesty’s Treasury (HM Treasury) 

País Reino Unido 

Setor 

Governo 

O HMRC é departamento não ministerial britânico responsável pela coleta 
de impostos, pelo pagamento de determinados programas de apoio 
governamental e pela administração de regimes regulatórios específicos, 
tal qual o do salário mínimo.  

O HM Treasury é o departamento do governo britânico responsável pelo 
desenvolvimento das finanças públicas e da política econômica do país. 

Clientes Sociedade britânica em geral 

Tamanho 
O HMRC tem quadro de funcionários estimado em 70.992, dos quais 
62,878 são empregados em tempo integral.  Por sua vez, o HM Treasury 
é formado por 1.460 funcionários. 

Instituições Parceiras 

Parceiros Small Company Enterprise Centre (SCEC)  

Setor Governo – parte do HMRC 

Papel 
Ajuda no aconselhamento dos investidores em potencial, assim como tira 
dúvidas sobre o programa tanto das empresas e dos possíveis 
investidores. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

A replicação do EIS em demais contextos nacionais é possível desde que 
amparada em legislação que lhe conceda o devido respaldo. A 
necessidade de vinculação de determinada iniciativa a estratégias de 
governo voltadas ao fortalecimento do segmento de pequenos negócios é 
fundamental. A grande predominância de pequenos negócios no Brasil e 



a necessidade de aumento do nível de inovação industrial no segmento 
se tornam fatores importantes para análise da importância de efetivação 
de iniciativa similar no contexto nacional. Ao verificar o baixo 
investimento privado em pequenos negócios de alto risco e a relativa 
escassez de fundos de investimento em comparação com demais países, 
há no EIS evidente mecanismo de benchmarking para aplicação no país.  

O baixo custo do programa e a capacidade técnica e institucional de 
entidades como a Receita Federal, enquanto possível órgão coordenador, 
e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Sebrae, 
no papel de fomentadores da iniciativa, pode representar trunfo a ser 
examinado para sua replicação no Brasil. 

Conclusão 

Os resultados do EIS no aumento da competitividade de seus 
participantes, por meio da elevação de investimentos de capital privado 
nos pequenos negócios assegura a análise sobre a importância de 
iniciativas de fomento ao surgimento de novas ideias e modelos de 
negócios. Típica estratégica de inserção ganha-ganha no mercado, o 
programa beneficiou empresas baseadas em conhecimento e tecnologia, 
aumentando o grau de inovação na economia britânica e servindo como 
benchmarking à execução de iniciativas similares em demais contextos. 

 


