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Apresentação

Caro (a) participante 

Seja bem-vindo (a) ao Programa de Capacitação para Investidores Anjo, que foi desen-
volvido em parceria com a HBS Alumni Angels of Brazil. 

O objetivo desse programa é transformar interessados e entusiastas, em investidores 
efetivos, passando por atividades teóricas e práticas em todas as fases do investimento anjo.

O modelo adotado foi desenvolvido pela Harvard Business Angels of Brazil, que trará 
aspectos essenciais para que você possa ter maior conhecimento sobre investimento 
anjo e realize investimentos estruturados em negócios inovadores.

Desse modo, o programa tem como propósito criar as condições necessárias para 
que você desenvolva as competências seguintes.

Cognitivas 

Conhecer o que é o investimento anjo e como essa prática funciona no 
mercado.

Compreender que o investimento anjo é um formato de investimento que 
pode ser realizado por qualquer pessoa.

Avaliar empreendedores e diferentes modelos de negócio.

Conhecer os principais termos relacionados a um contrato de investimento.

Desenvolver sua própria forma de avaliar e de investir em startups.

Atitudinais 

Reconhecer oportunidades ao avaliar um novo negócio ou uma apresentação 
de investimento.

Tomar consciência de que o processo de investimento é longo, minucioso e 
detalhado.

Assumir que além do recurso financeiro, o investidor anjo auxilia a startup 
com compartilhamento de experiências, conhecimentos e networking.

Desenvolver a capacidade de enxergar oportunidades em novos negócios.

Reconhecer que diferentes tipos de startups precisam de diferentes tipos de 
investimento para seu crescimento.

Perceber mudanças de mercado e como soluções inovadoras podem gerar 
lucros para o investidor.
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Quem é a Harvard   
Business Angels of Brazil?

Operacionais

Aplicar os conhecimentos adquiridos no curso em uma rodada de investi-
mento individual ou com um grupo de anjos.

Realizar melhores e mais direcionados investimentos anjo.

Planejar uma carteira de possibilidades com diversos ativos para ser investidor.

Construir a relação com empreendedores diariamente, antes e depois do 
investimento.

Formular sua tese de investimento avaliando diferentes tipos de startups e 
de mercados.

Identificar potenciais de mercado e oportunidades de ganho ao investir no 
modelo anjo.

Abaixo, vamos conhecer um pouco da nossa parceria.

Acompanhe este tema com o vídeo 1 – Introdução.

A Harvard Business Angels of Brazil 
foi fundada em 2012, por ex-alunos 
brasileiros que frequentaram a Harvard 
Business School, uma das mais pres-
tigiosas escolas de pós-graduação em 
Administração de Empresas do mundo.

Eles seguiram os passos da Harvard 
Business School Angels, fundada em 
2007, na Califórnia, por um grupo de ex-
-alunos da instituição. Além do Brasil, há 
outros grupos semelhantes em diversas 
partes do mundo.

A instituição tem como objetivo investir 
em empresas que têm alto potencial 
e ainda estão na fase inicial. Seu foco é 
auxiliar as empresas nascentes, espe-
cialmente as startups. 

O investimento não é apenas financeiro. 
A Harvard Business Angels of Brazil 
também investe em educação, com 
mentorias, conferências e programas de 
treinamento.

Ao redor do mundo, a HBS Alumni Angels 
já investiu em mais de 100 companhias. 
A Harvard Business Angels of Brazil já 
investiu em diversas empresas, dentre 
elas a Worldpackers e a Clicksign.

A Harvard Business Angels of Brazil é 
composta por profissionais que empre-
endem ou empreenderam, por muitos 
anos, nas empresas mais renomadas do 
país. Por isso, as empresas nascentes nas 
quais eles investem também recebem o 
compartilhamento de conhecimentos, 
de contatos e de experiências.
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Acompanhe este tema 
com o vídeo 2 – Professores.

Para auxiliar você a adentrar nesse 
mundo, renomados investidores anjo 
investiram o seu próprio tempo para 
compartilhar conhecimentos adquiridos 
por anos. 

Para orientá-lo(a) nessa jornada, relacio-
namos, a seguir, os profissionais que 
ajudarão você a construir o seu caminho 
rumo a experiências bem-sucedidas no 
universo dos investimentos.

DIO TROTTA

Graduado em Marketing, com pós-graduação pela IAG 
– Escola de Negócios da PUC-Rio e PLD pela Harvard 
Business School.

Como empreendedor, fundou mais de quatro empresas, 
dentre elas a Dio Marketing, a Dio Viagens e a Capivara 
Filmes. Atual presidente da Harvard Business Angels 
of Brazil já foi investidor anjo em startups de variados 
setores, com 13 investidas e 3 exits.

Será responsável pela introdução e ambientação ao curso 
e pela apresentação dos professores que compartilharão 
os seus conhecimentos.

RUY CHAVES

Formado em Engenharia, com mestrado em Negócios 
pela Universidade da Califórnia e pós-graduação pela 
Harvard Business School.

É um empreendedor em série e fundou mais de cinco 
empresas. Investidor há mais de 20 anos, é membro 
fundador e presidente da Harvard Business Angels of 
Brazil.

Vai abordar o contexto atual mais propício para inves-
timentos, o que é um modelo de negócios inovador e 
quais são os possíveis riscos de um investimento.
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SERGIO FURIO

Mestre em Administração de Empresas pela Cornell 
University tem MBA em Administração de Empresas pela 
ESADE. 

É fundador e CEO da Creditas e faz parte da Harvard 
Business Angels of Brazil desde sua fundação, em 2012.

No curso, falará sobre quais são os fatores que mostram 
que uma startup terá sucesso, o que é importante na 
hora da avaliação do Pitch Deck e sua experiência com 
a fundação e a administração da Creditas, e ainda dará 
dicas finais de investidor para investidor.

ROBERTO NISHIKAWA

Graduado em Engenharia pela USP e especialista em 
Administração pela FGV.

Tem 28 anos de experiência no mercado financeiro 
nacional e internacional. Atuou no Bankers Trust e foi 
presidente da Itaú Corretora por dez anos. É presidente 
do conselho da Skysites Holding S.A. Investe em startups 
há mais de 20 anos. Foi investidor anjo de mais de  
20 empresas e faz parte do conselho da Harvard Business 
Angels of Brazil.

Abordará o que chama a sua atenção na hora de investir, 
como realizar uma boa negociação e como fazer o 
valuation de uma startup.
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MARCUS VALVERDE

Bacharel em Direito pela PUC-Rio e mestre em Direito 
pela Harvard Law School.

Licenciado para advogar no Brasil e nos Estados Unidos, 
desde 2013 é membro do conselho da Harvard Business 
Angels of Brazil. Fundou, em 2014, a Marcus Valverde 
Sociedade de Advogados, que tem como foco principal a 
área de investimentos.

Tratará sobre os diferentes modelos de contratação que 
podem ser feitos.

ALVARO SANTOS

Formou-se em Direito pela PUC-SP e se especializou pela 
Harvard Business School.

É sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados e, desde 
2012, membro fundador da Harvard Business Angels of 
Brazil.

Sua abordagem será sobre os aspectos legais mais impor-
tantes na hora de fechar negócios.
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CLAUDE RICCI

Bacharel em Economia pela Claremont McKenna College, 
com MBA pela Booth School of Business da University of 
Chicago.

Atuou em empresas como SAS Institute, Tusk Capital 
Management e Salvapé Produtos Ortopédicos Ltda e foi 
partner da Antler.

É membro da Harvard Business Angels of Brazil e da  
Anjos do Brasil. Atuou na Europa com a RWE, empresa 
alemã da área de gás natural e energia elétrica. Inves-
tidor anjo desde 2015; já investiu em mais de 53 empresas 
e tem 2 exits. Também investe com a Sand Hill Angels, 
no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Está montando a 
operação da Antler, fundo de venture capital global, na 
América Latina.

Tratará de temas como o papel do investidor líder, os 
pedidos dos relatórios e o ciclo de vida de uma startup 
até a saída do investidor.
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PRESENCIAL SÍNCRONA ASSÍNCRONA

Masterclass 
Duração de 1 (uma) 
hora.

Realização de 3 (três 
encontros) com duração 
de 2 (duas) horas.

E-book 
(Livro do participante)

VídeosEncontro 2
Screnning: 120 minutos. 

Encontro 1
Workshop: 240 minutos.

Encontro 3
Plenária: 180 minutos. 

Reunião de avaliação 
(pós-plenária) 
Encontros semanais  
de até 6 semanas com  
2 horas de duração.

Os vídeos têm caráter orientativo e estão correlacionados com os capítulos 
do e-book. Na introdução de cada capítulo, consta a referência do(s) vídeo(s) 
pertinente(s) a cada tema. 

Além dos textos e vídeos que abordam os assuntos previstos neste curso, são 
sugeridas outras fontes de consulta para aprofundamento do conhecimento  
no "Para saber mais".

No final deste e-book, há um GLOSSÁRIO para consulta, em caso de dúvida, 
sobre os termos utilizados na abordagem dos conteúdos.

Sucesso!

O Programa de Capacitação para Investidores Anjo está formatado para 
ocorrer em 3 (três) modalidades: presencial, síncrona e assíncrona, divididas 
da seguinte forma: 
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CAPÍTULO 1

UM MUNDO DE 
POSSIBILIDADES
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1.1 INTRODUÇÃO

Neste primeiro capítulo do curso, você vai encontrar informações sobre o que é um 
investimento, o que é um fundo de investimento, algumas formas de investimento  
e como elas são feitas por diferentes rodadas.

Para maior aprendizado, acompanhe este capítulo 
com o vídeo 3 – Um mundo de possibilidades.

Pretende-se proporcionar condições para que você desenvolva competências de natu-
reza cognitiva, atitudinal e operacional que lhe permitam: 

conhecer o que é investimento e seus modelos;

compreender que o investimento anjo é um formato de investimento de risco;

reconhecer que existem diversas formas para você investir seu dinheiro: 
oportunidades ao avaliar um novo negócio ou uma apresentação de investimento;

tomar consciência do que é capital de risco;

identificar diferentes rodadas de investimento a partir do porte da empresa  
e do tamanho da captação.

De acordo com Paul Gompers, Will Gornall, Steven N. Kaplan e Ilya A. Strebulaev, 
em um artigo escrito para a revista Harvard Business Review, nos últimos 30 anos, 
startups como Google, Apple, Amazon, Microsoft e Intel não teriam a possibilidade de 
inovar tão rapidamente sem a presença do capital de risco. Ou seja, sem o papel do 
investidor, talvez nossa sociedade estivesse completamente diferente.

É por isso que, neste capítulo, abordaremos o que são os investimentos, para que você, 
investidor, possa tomar as melhores decisões.

1.2 O QUE É INVESTIMENTO?

No sentido em que usaremos neste 
material, investir é se lançar com ímpeto 
em direção a um projeto e tomar para si 
diversas responsabilidades, mas há outro 
significado igualmente relevante.

Investir é aplicar dinheiro ou capital 
em algo.

Sabemos que os investimentos podem 
ser feitos de várias formas. Você pode 
investir o seu tempo e a sua energia em 
uma viagem ou em um evento. Ou você 
pode investir nos seus filhos, dando-lhes 
uma educação de qualidade para que eles 
possam construir o seu próprio futuro.
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Com relação ao seu dinheiro, é ainda 
mais complexo. 

Como aponta a empreendedora Nathália 
Rodrigues: deixar o dinheiro parado na 
conta corrente ou guardado debaixo 
do colchão não é viável. A quantia vai 
se desvalorizar, conforme o poder de 
compra do dinheiro diminui, devido à 
inflação.

Administradora por formação e orien-
tadora financeira, Nathália Rodrigues 
é a fundadora e CEO do projeto Nath 
Finanças. Por meio da internet, ela 

ensina educação financeira de forma 
acessível e prática, com foco na popu-
lação de baixa renda. Através do 
YouTube, do Instagram e do Twitter, ela 
compartilha seus conhecimentos com 
estudantes, estagiários, desempregados 
e trabalhadores que ganham até um 
salário-mínimo, ensinando-os a utilizar 
o salário da melhor forma possível, a sair 
do vermelho e a fazer investimentos.

Em suma, investir é uma aplicação, feita 
no presente, com o objetivo de resgatar, 
no futuro, valores maiores do que os 
aplicados inicialmente.

1.3 CINCO FORMAS DE INVESTIR O SEU DINHEIRO

Existem muitas formas de você investir o seu dinheiro. Trazemos aqui algumas  
possibilidades que vão além do investimento anjo.

Poupança

A poupança é uma das formas mais conhecidas e populares dos 
brasileiros guardarem o seu dinheiro. Ou seja, um clássico. Ao deixar 
o seu dinheiro alocado na poupança, o rendimento é mensal, o risco 
é baixo e você pode retirar o dinheiro quando quiser, sem custos.

Imóveis

Como diria uma das frases mais marcantes do cinema: “Não há 
lugar como o nosso lar”. Investir em imóveis também é um clássico 
e já se tornou uma tradição no Brasil. Esse investimento pode ser 
feito por meio da compra de terrenos, de imóveis na planta ou de 
imóveis para alugar. Os riscos são baixos e é uma opção rentável.

Títulos do governo

Investir em títulos públicos é uma boa opção para quem procura 
segurança, baixos riscos, retorno a longo prazo e uma rentabilidade 
maior do que a da poupança. Um exemplo é o investimento no 
Tesouro Direto, que consiste em um título popular e que aceita 
valores iniciais baixos, a partir de R$ 30,00.
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Ações

Investir em ações – ou seja, comprar uma pequena parte de 
empresas – na Bolsa de Valores é uma das formas mais conhecidas 
de investimento. O Lobo de Wall Street (2013) é apenas uma das 
diversas representações que o cinema nos trouxe sobre o assunto. 
É necessário encontrar uma corretora e utilizar uma estratégia para 
avaliar os riscos. O retorno pode ser consideravelmente mais alto.

Criptomoedas

Moedas digitais, como a Bitcoin e a Ethereum, apresentam-se como 
o futuro do dinheiro. Por meio da tecnologia de blockchain e da 
criptografia, as movimentações são seguras e descentralizadas – ou 
seja, sem a participação de bancos. Você pode investir comprando 
cotas de fundos de criptomoedas, negociando como uma corretora 
especializada ou aceitando pagamentos em criptomoedas.

E não para por aí. O leque de opções é enorme.

Mas você deve estar se perguntando:  
“Eu devo mesmo investir em diversos projetos?  
Não é melhor focar em apenas um?”

“Mas por quê?”

Porque é extremamente importante ter uma carteira de ativos 
diversificada, uma vez que ela permite uma otimização da relação 
risco e retorno.

O investidor deve manter uma carteira com riscos menores, como 
imóveis e títulos de governo, assim como deve aplicar em projetos 
com um risco de retorno maior, como na Bolsa de Valores.

Quer mais exemplos de investimentos cujo retorno pode ser maior? 
Vamos apresentar mais um deles com detalhes neste e-book:  
o investimento anjo.

Não, você deve pensar em mais de uma opção de investimento!
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1.4 CAPITAL DE RISCO

É importante que você saiba que estamos falando 
de um modelo de investimento que é conhecido 
como capital de risco.

Todo investimento tem algum tipo de risco. Há 
aqueles tradicionalmente com baixo risco, nos quais 
você terá um retorno baixo e previsível. Por exemplo: 
quando o investidor deixa seu dinheiro na poupança. 
A porcentagem de ganho é baixa, mas também há 
grande segurança de que seu patrimônio não corre 
risco de ser diluído. Se você juntou dinheiro para 
comprar um apartamento, mas quer deixar esse 
dinheiro “guardado”, então a sua estratégia deve ser 
de inferir em menos riscos.

Há, por outro lado, os investimentos de alto risco.  
A compra de ações, por exemplo, é um tipo de inves-
timento mais arriscado. Dependendo de um resultado 
da empresa ou mesmo de um movimento do mercado, 
seu investimento pode sofrer grandes variações de 
um dia para o outro. Há grande risco, pois você pode 
perder quase tudo ou ganhar muito dinheiro em um 
intervalo de tempo muito curto. 

Essa lógica se aplica também ao modelo de inves-
timentos em startup. Seja ele o investimento anjo, um 
investimento de uma aceleradora ou mesmo o de um 
Fundo de Investimentos Profissional, o pensamento é: 
ou se ganha muito dinheiro ou se perde tudo.
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O capital é de risco e a tomada  
de decisão de investimento precisa 
ser pensada, planejada e executada 
de forma racional e estruturada.

É um investimento de alto risco. O investidor aposta 
em uma empresa ainda em seu estágio inicial, 
confiando que ela vai crescer, gerar muito impacto e 
dominar o mercado. Trata-se de uma aposta no futuro, 
no incerto, em algo que pode mudar drasticamente 
do dia para a noite.

E nesses casos, se a empresa mudar e encontrar um 
caminho claro de crescimento, o investidor vai ganhar 
muito dinheiro – 5, 10, 15 vezes o valor investido. Porém, 
se algo não sair como o planejado, ele vai perder todo 
o dinheiro aplicado. Não há garantias.

Essa é uma escolha que deve ser consciente e 
planejada. O investidor deve calcular o quanto pode e 
o quanto estaria disposto a perder para ter um ganho 
nessas proporções. O que ele tem, quais são seus 
ativos e o que ele pode efetivamente colocar em jogo. 

É por isso, também, que o investidor deve se preparar. 
Aprender a entender o mercado, avaliar corretamente 
uma startup e suas oportunidades de crescimento, 
bem como quem são os empreendedores aos quais 
ele vai confiar seus recursos financeiros. 
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1.5  O QUE SÃO RODADAS DE INVESTIMENTOS?

São etapas de captação de investimentos feitas pelas startups.

É premissa na vida de uma startup que ela vai precisar captar recursos externos para 
poder alavancar seu crescimento. Esses recursos acontecem em fases diferentes da 
startup, com finalidades diferentes, com valores diferentes e, claro, com objetivos dife-
rentes. 

A cada uma dessas buscas por um investimento, damos o nome de rodada. E elas serão 
bastante comuns para as startups. Vejamos como são essas rodadas.

PRÉ-SEED

O que é: É a rodada de investimento para as empresas que estão na sua fase 
inicial, com uma ideia na cabeça pronta para ser colocada no papel e, depois, 
testada com um MVP – Minimum Viable Product ou Produto Mínimo Viável.

Valores: R$ 100 mil a R$ 400 mil.

Objetivo: Colocar uma primeira ideia de pé. Ajudar a criar uma primeira versão 
do produto para testar e validar as hipóteses de resolução de um problema.

Quem investe: Família, amigos ou investidores anjo podem entrar nessa 
rodada.

SEED

O que é: É a rodada que busca investimentos para uma fase mais avançada 
da startup. 

Aqui, já há uma validação de que o produto resolve a dor de um cliente e 
precisa ser melhorado. O recurso é usado também para criar as primeiras 
estruturas da empresa, como venda ou marketing. 

Valores: R$ 400 mil a R$ 2 milhões.
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Objetivo: As vendas da startup ainda não são suficientes para ela acelerar seu 
crescimento e nem para realizar as melhorias necessárias. É aqui que esse 
recurso é utilizado, para ajudar nessa “tração”.

Quem investe: Investidores anjo e aceleradoras são bastante atuantes nessa 
fase.

SÉRIE A, B, C, D

O que é: São rodadas de investimento que a startup busca quando já está 
estabelecida no mercado – já tem clientes, um produto bastante refinado e 
apresenta um crescimento consistente. No caso, a startup busca recursos 
financeiros para ajudar a “escalar” a empresa, ou seja, crescer em uma 
velocidade muito alta. 

O nome da rodada está relacionado ao número de investimentos nessa etapa. 
O primeiro investimento nesse porte é chamado de “Série A”, o segundo de 
“Série B”, o terceiro de “Série C” e assim por diante.

Valores: R$ 2 milhões a R$ 100 milhões.

Objetivo: Aumentar o time, investir em produto, tecnologia, criar áreas da 
empresa, como RH, Finanças e outras governanças. É um recurso que é 
utilizado para a empresa se tornar uma das grandes referências do mercado.

Quem investe: Tipicamente um fundo de Venture Capital ou mesmo uma 
empresa, com o que é chamado de Corporate Venture Capital (ou venture 
capital corporativo).

SÉRIE E EM DIANTE

O que é: Estágios de investimento mais tardios. Aqui a empresa já cresceu, já 
domina o mercado e agora está buscando uma otimização de seus processos 
para maximizar seus lucros. 

Valores: Acima de R$ 100 milhões.
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Objetivo: Melhorar o resultado da empresa, ajudar na aquisição de concor-
rentes e consolidação do mercado e até a preparação da empresa para a 
abertura de capital no mercado público de ações. 

Quem investe: Aqui entram os fundos de Private Equity. São fundos com 
maior poder financeiro e investidores de grandes grupos em diversos 
mercados. 

IMPORTANTE

Esses são os estágios tradicionais, mas nem sempre, de forma obrigatória, uma 
startup vai passar por todas essas fases. É possível que ela cresça e chegue 
em um investimento Série A sem ter passado por um SEED, da mesma forma 
que é possível que ela precise de mais investimentos de um Venture Capital 
antes de chegar em um Private Equity. 

1.6 RESUMO DO CAPÍTULO

A seguir, há uma síntese dos temas e das principais ideias abordadas neste capítulo, 
que tiveram como finalidade criar condições para o desenvolvimento das competências 
propostas.

O QUE É INVESTIMENTO?

Investir é aplicar dinheiro ou capital buscando um retorno finan-
ceiro futuro.

FUNDO DE INVESTIMENTO

São instituições financeiras privadas especializadas em inves-
timentos. Por meio delas, pessoas físicas ou jurídicas podem 
aplicar dinheiro em ações, títulos de renda fixa, dentre outros.  
Os bancos de investimentos fazem a mediação entre as empresas 
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e os investidores. Diferentemente dos bancos tradicionais, eles 
são absolutamente focados em investimentos. 

CAPITAL DE RISCO  

É importante entender que o investimento em uma startup 
se qualifica como um capital de risco. Isso quer dizer que, se o 
investimento der certo, o investidor vai ganhar muito dinheiro; 
ao mesmo tempo, se der errado, ele vai perder tudo que investiu. 

CINCO FORMAS DE INVESTIR O SEU DINHEIRO 

Um investidor deve investir em mais de uma modalidade. É 
importante diversificar seus investimentos para que ele possa 
ter diferentes possibilidades de ganho com diferentes tipos de 
riscos envolvidos. Além do investimento anjo, é possível olhar 
para investimentos como Poupança, Imóveis, Títulos do Governo, 
Ações, Criptomoedas e muitos outros.

O QUE SÃO RODADAS DE INVESTIMENTO? 

São etapas de captação de investimentos feitas pelas startups. 
Cada rodada tem uma finalidade diferente e vai aportar valores 
diferentes para startups em diferentes estágios. O investimento 
anjo geralmente ocorre nas etapas pré-seed e seed, enquanto os 
venture capitals aparecem em rodadas mais tardias, como Série 
A, B ou C.
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CAPÍTULO 2

O QUE É UM  
INVESTIDOR ANJO?
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2.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo, conheceremos o investidor anjo, como esse termo surgiu, o que ele deve 
buscar em um empreendedor, qual o papel de um investidor líder e suas expectativas.

Para maior aprendizado, acompanhe este capítulo 
com o vídeo 4 – Investidor Líder.

Pretende-se, nesta parte, proporcionar condições para que você desenvolva compe-
tências de natureza cognitiva, atitudinal e operacional que lhe permitam:

conhecer o perfil de um investidor anjo;

conhecer os valores que são negociados por um investidor anjo;

reconhecer outros tipos de investidores e seus investimentos;

identificar o que um investidor deve buscar em um empreendedor.

Se já assistiu ao clássico filme de Natal A felicidade não se compra (1946), pode ser que 
você saiba que ele é um dos filmes mais aclamados do cinema, indicado ao Oscar em 
mais de uma categoria e escolhido pela American Film Institute (AFI) como um dos 100 
maiores filmes norte-americanos já feitos.

Nele, conhecemos a história de George Bailey, um homem de negócios que, diante do 
fracasso profissional, pensa em se suicidar na véspera de Natal. Antes do ato, o seu anjo 
da guarda, Clarence, surge para lhe auxiliar e mostrar como seria o mundo sem a sua 
presença. 

No final da jornada, o protagonista aprende a lição sobre qual é o valor da sua vida e 
que a felicidade é uma das coisas que não podem ser compradas. E Clarence, antes 
considerado um anjo da guarda de segunda classe, finalmente ganha as asas que 
desejava.

O investidor anjo não é necessariamente um anjo da guarda, mas certamente há 
semelhanças entre esse filme e o tipo de investimento sobre o qual falaremos.
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2.2 O QUE É UM INVESTIDOR ANJO?

De acordo com o livro What Every Angel Investor Wants You To Know, escrito por 
Brian Cohen, presidente do The New York Angels, e por John Kador,

O investidor anjo é o indivíduo que, usando dinheiro próprio, auxilia 
empresas que estão na fase inicial, especialmente startups.

Além do recurso financeiro, um dos pilares mais importantes dessa relação é o fato 
de que o investidor anjo também auxilia com o compartilhamento de experiências, 
conhecimentos, contatos e conselhos.

Em troca, ele recebe uma porcentagem da empresa – de 1% até 20% –, com a expectativa 
de uma futura saída, ou seja, o momento em que o investidor vende a empresa – ou faz 
a saída do negócio – por uma expressiva quantia em dinheiro.

O valor do investimento vai variar de acordo com o estágio, com os objetivos e com 
as necessidades da empresa. É plausível vermos investimentos de R$ 20 mil ou de  
R$ 2 milhões. 

O investimento pode ser feito por apenas um investidor anjo, mas também existem 
grupos de investidores anjo que se unem para apoiar uma única ideia.

É bom lembrar que o 
investimento anjo é tão 
arriscado quanto qualquer 
outro capital de risco. 

Em uma das cenas de  
Jobs (2013), o investidor anjo  
da Apple, Mike Markkula,  
ex-gerente da Intel, conhece 
Steve Jobs e oferece  
um investimento:

Eu estava procurando por algo no qual  

eu realmente pudesse me envolver. Veja, Steve, 

estou disposto a correr o risco. E isto certamente 

se qualifica. Mas é um risco disfarçado  

de promessa. E você se mostrou promissor.  

Eu vi nos seus olhos e eu conheço esse olhar, 

porque eu também já o tive. Ele me diz  

que você está fazendo algo grandioso.
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Como Markkula bem disse: ser um 
investidor anjo consiste em correr riscos. 
E é a partir disso que projetos grandiosos 
saem do papel.

O capital de risco é uma maneira de 
apoiar empresas pequenas e médias, 
nas quais você vê potencial, comprando 
uma parcela minoritária delas. Dessa 
forma, você poderá ajudá-las a alavancar 
com rapidez. Se der certo, você terá um 
bom retorno. Se der errado, você perde o 
que investiu.

Muitas vezes, as startups fracassam. As 
ideias se mostram inadequadas, a neces-
sidade de mudança é constante...

Às vezes, não dá certo. Às vezes, o retorno 
não virá na primeira tentativa. 

É importante lembrar que: na inovação, 
sempre há um risco e é necessário 
calculá-lo muito bem.

Após uma análise atenta, você poderá 
encontrar uma ideia na qual você acre-
dita e confia no potencial das mudanças 
que ela propõe. A partir disso, você 
poderá fazer como o astronauta da NASA, 
Alan Shepard, no filme Os Eleitos: Onde 
o Futuro Começa (1983), e dizer: “Parece 
perigoso. Conte comigo!”.

2.3 O QUE UM INVESTIDOR ANJO DEVE  
BUSCAR EM UM EMPREENDEDOR?

O investidor anjo é aquele que dá ao empreendedor os recursos financeiros e 
intelectuais necessários para que ele persevere em sua jornada empreendedora. 
E é por isso que é sempre importante averiguar se o empreendedor tem algumas 
características fundamentais, como as que seguem.

Resiliência: Capacidade de se reinventar, de encarar desafios e não desistir.
Experiências anteriores com empreendedorismo: os chamados empreende-
dores de segunda viagem.

Conhecimento da área escolhida: Background ou experiências anteriores 
na mesma área.

Capacidade de levantar recursos: Empreendedor que sabe os desafios e  
o que precisa para construir uma empresa dominante no mercado.

Time fundador relevante: Pessoas comprometidas, com bom relaciona-
mento e que tenham habilidades complementares.
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Nesse tipo de investimento, há maior alinhamento entre os empreendedores e os 
investidores. Assim como ocorre no filme A felicidade não se compra (1946), é possível 
perceber que essa será uma relação de auxílio mútuo e de constante diálogo. O 
investidor anjo compartilhará o seu conhecimento, assim como o empreendedor. Essa 
será, portanto, uma via de mão dupla.

Como no filme, ao final do investimento, os dois lados serão recompensados. Na 
verdade, três, como diz Ruy Chaves, investidor da Harvard Business Angels of Brazil: 
o investidor receberá o retorno financeiro, se manterá atualizado, desenvolverá ainda 
mais o seu networking e terá uma relação com os próximos líderes do Brasil; já o 
empreendedor realizará o seu sonho; e a sociedade, por sua vez, será recompensada 
com projetos inovadores e com a geração de empregos.

2.4 DE ONDE SURGIU O TERMO “INVESTIDOR ANJO”?

De acordo com Cohen e Kador, o termo “anjo” surgiu, nos Estados Unidos, devido à 
Broadway, em que patrocinadores ricos investiam o próprio dinheiro em musicais que 
eles acreditavam que seriam um grande sucesso. Além disso, eles tinham a expectativa 
de serem as pessoas a encontrarem o próximo grande talento da área, como diretores e 
compositores. Dessa forma, eles ficaram conhecidos como os “anjos do teatro”.

Para conhecer a carreira de um dos 
maiores produtores da Broadway, 
assista ao documentário Harold 
Prince: The Director’s Life. Prince 
ficou conhecido por produzir alguns 
dos musicais mais famosos da 
história da Broadway, como:  
O Fantasma da Ópera, West 
Side Story, Cabaret, Sweeney 
Todd e Evita. Vencedor de 21 Tony 
Awards, ele é a pessoa que tem mais 
troféus da premiação, que é a mais 
prestigiosa do mundo do teatro, 
igualando-se ao Oscar para  
o cinema, ao Emmy para a televisão 
e ao Grammy para a música.
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Algumas das startups mais relevantes do contexto atual surgiram por causa de 
investidores anjo. O empreendedor Peter Thiel, por exemplo, investiu no Facebook em 
2004, quando a empresa ainda era localizada no dormitório de Mark Zuckerberg em 
Harvard. Seu investimento de US$ 500 mil se transformou em mais de US$ 1 bilhão.

O mesmo Brian Cohen que citamos neste capítulo foi o investidor anjo de um projeto 
bilionário e extremamente popular atualmente: a rede social Pinterest, que é focada em 
compartilhamento de fotos, sendo uma espécie de quadro de inspirações digital. Cohen 
conta em uma entrevista que, antes do investimento, ele perguntou à sua filha se ela 
conhecia o site e, ao ver que ela e uma amiga já usavam e amavam, ele decidiu investir. 
Ele afirmou que seus filhos ainda são os melhores filtros de ideias.

2.5 QUEM É O  
INVESTIDOR LÍDER?

Investidores anjo não atuam apenas sozinhos, 
eles podem investir em grupos, como é o caso 
da Harvard Business Angels of Brazil. Isso é 
bom tanto para os investidores quanto para 
os empreendedores, que receberão ainda 
mais conhecimento. Imagine o alcance do 
networking de um grupo de investidores anjo.

Nesse caso, é recomendável ter uma liderança. Imagine se 
todos os investidores precisassem se relacionar com os empre-
endedores, seja na negociação do investimento ou mesmo após 
o feito, com o acompanhamento dos números, do crescimento 
e dos desafios da empresa.

Isso seria praticamente impossível e limitaria o número de 
investimentos. É por isso que, dentro de um grupo, um inves-
tidor é denominado o líder de um investimento.

O papel do líder vai ser fazer essa interface com os empreende-
dores. Acompanhar de perto, ajudar nos desafios, conectar com 
o mercado e, claro, filtrar o que será levado para os outros anjos. 
Ele tem um importante papel de ser o “meio de campo” entre o 
grupo e a startup investida.
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Bem, e como se decide quem será o investidor líder? Dentro do grupo de investidores, 
o líder será aquele que está mais aclimatado com a startup na qual o grupo investiu e o 
que poderá compartilhar mais conhecimento dentro da área. Ele também será a pessoa 
a dedicar mais o seu tempo ao projeto, a estruturar uma proposta de investimento e a 
interagir mais com os fundadores.

Agora que você sabe qual é o papel dos investidores anjo, você precisa conhecer o tipo 
de empresa com a qual eles mais se identificam: as startups – tema do nosso próximo 
capítulo. 

A seguir, encontra-se uma síntese dos temas e 
das principais ideias abordadas neste capítulo, 
que tiveram como finalidade criar condições 
para o desenvolvimento das competências 
propostas.

2.6 RESUMO DO CAPÍTULO

O QUE É UM INVESTIDOR ANJO? 

Um investidor anjo investe o seu próprio dinheiro em em-
presas nascentes nas quais vê potencial, principalmente 
startups.

QUAL É A AJUDA DADA PELO INVESTIDOR ANJO?

Além do recurso financeiro, o investidor anjo auxilia a 
startup com compartilhamento de experiências, conheci-
mentos e networking. Investidores e empreendedores 
terão uma relação próxima de ajuda mútua.

HÁ RISCOS NESSE TIPO DE INVESTIMENTO?

Assim como em qualquer modalidade de investimento, há 
riscos e eles precisam ser calculados antes da tomada de 
decisão.

QUEM É O INVESTIDOR LÍDER?

O investidor líder é o investidor do grupo que conhece 
melhor a área da startup e quem pode ajudar mais. Ele é 
quem tem maior interface com os empreendedores.
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O QUE UM INVESTIDOR ANJO DEVE PROCURAR  
EM UM EMPREENDEDOR?

É ideal buscar no empreendedor competências como 
resiliência, experiências anteriores com empreendedo-
rismo, conhecimento do mercado em que atua, um 
time fundador capacitado, comprometido e que tenha 
habilidades complementares, além de uma boa capa-
cidade de levantar recursos para o crescimento de sua 
startup.
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CAPÍTULO 3

O QUE SÃO  
STARTUPS?
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3.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo, trataremos sobre os critérios que definem uma startup, o que são 
unicórnios, quais os tipos de startups que existem, os motivos pelos quais você deve 
investir em uma startup e o que quer dizer o modelo SAAS – Software as a Service.

Para maior aprendizado, acompanhe este capítulo 
com o vídeo 5 – O que são startups?

Pretende-se, nesta parte, proporcionar condições para que você desenvolva com-
petências de natureza cognitiva, atitudinal e operacional que lhe permitam:

conhecer o que é uma startup;

compreender que existem diversos perfis de startups;

reconhecer que diferentes tipos de startups precisam de diferentes tipos  
de investimento para seu crescimento;

tomar consciência do que é um software as a service e como isso impacta  
no mundo dos negócios;

identificar um tipo de startup em que seja possível investir;

avaliar o modelo que mais faz sentido para o seu perfil.

Se você pudesse viajar no tempo e voltar para a década de 1990, você poderia teste-
munhar o início da Bolha da Internet. 

Mas o que foi isso? 

Resumo da ópera: foi uma bolha especulativa, que surgiu entre 1994 e 2000, carac-
terizada pela alta das ações de empresas tecnológicas e inovadoras com foco na internet.

Imagine voltar no tempo e investir em empresas como Google, Apple, Yahoo e Microsoft.
Foi graças a elas e ao Vale do Silício, polo tecnológico da Califórnia, que o termo startup 
foi popularizado.

Por enquanto, não há uma startup que esteja vendendo máquinas do tempo ou 
viagens desse tipo (ainda!), mas é possível olhar para o presente, investir em empresas 
tecnológicas e inovadoras e ter um grande retorno daqui a alguns anos.
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3.2 COMO DETECTAR A PRESENÇA DE UMA STARTUP?

Você não precisa de um arsenal high-tech para encontrá-las. Elas podem estar mais 
perto do que você imagina.

“Uma startup é uma organização formada para a busca de um modelo de negócios 
escalável e repetitivo.” – Steve Blank (Startup: manual do empreendedor)

“Uma startup é uma instituição de pessoas tentando criar algo novo sob condições de 
extrema incerteza.” Eric Ries (Startup enxuta)

Durante o curso, Ruy Chaves, da Harvard Business Angels of Brazil, nos traz algumas 
dicas que podem ajudá-lo a determinar se a empresa é uma startup.

Se a resposta para as perguntas for “sim”, a empresa em questão pode ser considerada 
uma startup.

Startups não se limitam apenas ao mundo da tecnologia. Abrir uma floricultura ou 
vender peças de madeira feitas em casa também podem ter a mesma mentalidade de 
uma startup, desde que também tenham a noção da inovação no cerne do seu projeto. 

Startups são empresas nascentes, formadas por um ou mais empreendedores, 
com o objetivo de lançar produtos e serviços tecnológicos, criativos, disruptivos e 
inovadores.

Mas não é só isso.

Como Ries afirma: as startups transformam ideias em produtos e analisam a reação dos 
clientes. A partir do feedback recebido, elas decidem se devem continuar com o projeto 
ou reinventá-lo, mudando completamente de direção. 

Ou seja, as startups são completamente focadas na experiência dos usuários. “Qual 
é a dor desses clientes? Como podemos ajudá-los?”. Essas são algumas das perguntas 
feitas constantemente dentro de uma startup.

1. Ela é uma empresa jovem? Foi fundada há menos de dez anos?

2. Ela é formada por um ou mais empreendedores?

3 No ano anterior, ela faturou menos de 16 milhões de reais?

4. Inovar é o seu principal objetivo? Ela busca lançar produtos ou ser-
viços que podem revolucionar a sociedade e a forma como as pessoas 
consomem algo?
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Startups lidam constantemente com a incerteza. Elas rumam ao desconhecido e agem 
por meio do método de tentativa e erro. Elogios feitos pelos usuários são levados a sério 
e as críticas também, uma vez que elas viram combustível para o aperfeiçoamento do 
produto ou do serviço. 

Às vezes, o projeto pode mudar completamente de forma, e está tudo bem. Tudo se 
torna aprendizado e as startups estão acostumadas a trabalhar com a velocidade a seu 
favor. Muitas vezes, elas seguem a mentalidade ágil, uma forma de pensar focada no 
aprendizado constante. A primeira versão do produto pode não ser a definitiva, mas sim 
a terceira, a quarta ou até mesmo a quinta. O importante é aprender com os erros.

Como Blank afirmou: é importante avaliar se a empresa tem um modelo de negócios 
repetível e escalável, características tipicamente encontradas em startups.

Ser escalável consiste no fato de uma empresa ser capaz  
de crescer e gerar lucro rapidamente.

“E escalabilidade? O que é isso?”. 

Isso quer dizer que a empresa pode entregar a solução para a dor  
de um cliente em quantidades ilimitadas. Sempre dá para repetir  
e produzir mais um exemplar do produto em questão.

“Mas como assim repetível?”

3.3 VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM UNICÓRNIOS?

Além de ser um animal mítico, raro, dócil e dotado de poderes mágicos, um unicórnio 
também pode ser uma empresa. 

Startups unicórnios são as empresas que, antes mesmo  
de abrirem o seu capital na Bolsa de Valores, já valem  

pelo menos um bilhão de dólares.
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EXEMPLO

A SpaceX, empresa norte-americana de sistemas aeroespaciais e de serviços 
de transporte espacial, foi a primeira empresa privada a enviar astronautas 
para o espaço. Fundada em 2002, pelo empreendedor Elon Musk, sua sede 
está na Califórnia. Ela é uma startup unicórnio? Sim! Em 2020, ela foi avaliada 
como um unicórnio de 46 bilhões de dólares. É provável que, quando você 
estiver lendo isto, ela já tenha um valor absolutamente diferente.

Atualmente, falamos em unicórnios para exemplificar que startups podem 
chegar a valores de mercado altíssimos em poucos anos de operação.  
Se antigamente uma empresa precisava de décadas desde seu surgimento 
para atingir esse valor de mercado, hoje isso pode acontecer em menos 
de 10 anos. 

Isso acontece porque, como dissemos, tratamos de empresas que são 
altamente escaláveis, que têm modelos de negócios que podem ser repetíveis 
e que rapidamente conquistam grandes mercados.

Pense no seguinte cenário: você cria um usuário no Netflix, coloca seus 
dados de pagamento, é cobrado uma vez por mês e pode assistir a quantos 
filmes quiser, de forma ilimitada. Parece bom, não é mesmo?

Se é bom para você, é ótimo para 
a empresa, que usa o mesmo 

acervo para qualquer outra pessoa 
no mundo e cobra o mesmo que 

cobra de você. Não há limite de 
uso, mas também não há um teto 

para o número de clientes.  
Bem, isso é ser escalável. 

Esse modelo extremamente 
ágil e simples não tem limites 
para o crescimento, e por isso 

as empresas atingem um 
desenvolvimento tão rápido. 
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Já é clichê, mas não deixa de ser verdade: com a internet, 
o mundo ficou cada vez mais conectado. Isso impacta 
profundamente as startups, que podem ter maior 
escalabilidade dentro desse contexto.

Um outro caso interessante é o da Creditas, empresa 
fundada por um membro da Harvard Business Angels of 
Brazil, e um dos professores desse curso. A empresa foi 
fundada em 2012, utilizou recursos de investimento anjo 
no início das suas operações e, menos de 10 anos depois,  
já tinha valor de mercado acima de 1 bilhão de dólares.

O investidor anjo participa dessa jornada. Ele pode ajudar 
seu investidor a chegar nesse porte empresarial em pou-
cos anos. 

Caso você queira conhecer um pouco mais desse mundo, 
assista a Silicon Valley (2014), série da HBO que acompanha 
a criação de uma startup no Vale do Silício, na Califórnia. 
Bill Gates já maratonou a série, indicando-a para todos. Ele 
ainda disse que se identifica com o protagonista, que é um 
programador que precisou aprender a gerenciar pessoas. 

Uma outra dica é assistir à série Apostando alto (2020), na 
qual um grupo de jovens empreendedores, em busca de 
seus sonhos, se encontram na Sandbox, um local criado 
para auxiliar empreendedores da área da tecnologia e no 
qual eles se reúnem para administrar as suas empresas. 
Está disponível na Netflix.
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3.4 POR QUE VALE A PENA
INVESTIR EM UMA STARTUP?

Startups são empresas de inovação que buscam 
revolucionar a forma como a sociedade faz algo. 
Investir em uma startup é investir no futuro.

Investir em uma startup vale a pena a partir do 
ponto de vista financeiro. O investimento se dá em 
uma fase bastante inicial da startup, que tende a 
crescer e trazer resultados expressivos dentro de 
alguns anos. De acordo com Roberto Nishikawa – 
investidor da Harvard Business Angels of Brazil 
e professor desse curso –, um investidor imagina 
retorno de 10 vezes o valor investido entre 5 e 7 anos.
 

Então, do ponto de vista financeiro, o investimento 
é de alta performance. Trata-se de um investimento 
de risco, pois os ganhos também precisam ser muito 
maiores que o de um investimento tradicional.

Investir em uma startup vale a pena do ponto de 
vista de negócios. De acordo com Sergio Furio 
– outro membro do grupo da Harvard Business 
Angels of Brazil e professor do curso –, ao investir 
em startups de diversos segmentos você acaba 
aprendendo sobre outros mercados. É o que ele 
chama de um aprendizado cruzado. Quer dizer que 
práticas, modelos e caminhos usados em um deter-
minado segmento podem ser usados em outros 
aparentemente diferentes. 

Investir em uma startup vale a pena do ponto de 
vista da sociedade. Já Ruy Chaves, também professor 
do curso, ressalta a importância do investimento 
para a sociedade. Quando você investe, permite que 
surjam novas empresas, criando mais empregos e 
resolvendo problemas da sociedade.

Então investir em uma startup pode ser bom para 
o seu bolso, para os seus negócios e para as pessoas 
ao seu redor. Já tinha pensado nisso? 
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3.5 EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

3.6 RESUMO DO CAPÍTULO

Isso tudo é possível, pois estamos falando de empresas com base tecnológica. A 
tecnologia chegou para ser a base dessas empresas e ajudar com produtos que possam 
ser repetíveis e escaláveis. 

Provavelmente você já ouviu falar em termos como Edtechs, Fintechs, HRtechs, 
Healthtechs, entre outros. Os termos parecem difíceis, mas são a junção do prefixo do 
mercado “Educação”, “Finanças”, “HR” (Recursos Humanos) ou “Health” (Saúde) com o 
sufixo “tech”, que significa tecnologia.

Então estamos falando de empresas que não se limitam a atuar em um mercado, mas 
que fazem isso usando a tecnologia. São empresas mais enxutas, que atingem maior 
número de clientes, que apresentam inovação em seus produtos e serviços e que têm 
grande potencial de crescimento.

A seguir, encontra-se uma síntese dos temas e das 
principais ideias abordadas neste capítulo, que tiveram 
como finalidade criar condições para o desenvolvimento 
das competências propostas.

O QUE É UMA STARTUP?

Startups são empresas nascentes, formadas por um ou mais 
empreendedores, com o objetivo de lançar produtos e serviços 
tecnológicos, criativos, disruptivos e inovadores.

Elas costumam ter um modelo de negócios escalável e repe-
titivo, trabalham em um contexto de incertezas e constantes 
mudanças e focam na experiência dos usuários para aperfeiçoar 
ou transformar o produto. 

O QUE É UMA STARTUP UNICÓRNIO?

Startups unicórnios são as empresas que já valem pelo menos  
1 bilhão de dólares.
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EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA.

São empresas que têm a tecnologia como base fundamental 
para que seus negócios funcionem, sejam inovadores e possam 
ser repetíveis e escaláveis.

POR QUE INVESTIR EM UMA STARTUP?

Investir em uma startup é investir em um modelo de negócio 
que traz vantagens financeiras, mercadológicas e também para 
a sociedade. 
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CAPÍTULO 4

LEAN STARTUP 
E CUSTOMER 
DEVELOPMENT
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4.1 INTRODUÇÃO

O foco deste capítulo é falar sobre o método da startup enxuta, o que é Customer  
Development e quais são as suas fases, o que é o MVP (Produto Mínimo Viável), o que  
é o pivot e sobre o Business Model Canvas.

Para maior aprendizado, acompanhe este capítulo 
com o vídeo 5 – O que são startups?

Pretende-se nesta parte proporcionar condições para que você desenvolva competências 
de natureza cognitiva, atitudinal e operacional que lhe permitam:

conhecer o conceito de uma startup enxuta e do Customer Development;

compreender o que é o Produto Mínimo Viável e quando ele pode ser usado;

reconhecer que nem sempre um produto resolve uma dor,  
e que isso é fundamental para que uma startup dê certo;

perceber que são mudanças rápidas que geram oportunidades de mercado;

aplicar os conhecimentos adquiridos para validar o cliente e uma solução;

realizar testes e validar produtos;

planejar e avaliar um negócio dentro de um Business Model Canvas.

Sunil Gupta, em seu artigo para a Harvard Business Review intitulado: “Você está 
realmente inovando a partir das necessidades dos seus clientes”, traz uma ideia do que 
queremos abordar neste capítulo.

Ele conta que pergunta a uma série de executivos como eles enxergam os postos de 
gasolina do futuro. Alguns dizem que as bombas serão operadas por robôs, outros dizem 
que os postos de gasolina terão espaços de cafeteria ou mesmo pontos de entrega da 
Amazon. 

O ponto aqui é que as pessoas não gostam de parar para abastecer seus carros. É pouco 
prático e um grande desperdício de tempo. Ao mesmo tempo nenhuma das sugestões 
de melhoria tem a ver com a resolução desse problema. 
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Bem, é disso que trata o Customer Development. Essa metodologia trata de encontrar 
o verdadeiro problema das pessoas e criar soluções para resolver. É colocar o cliente no 
centro, e não o que a gente acha que vai ser melhor.

No caso do texto, o autor imagina o atendimento de postos em domicílio, com abaste-
cimento de um jeito que vai gerar economia de tempo e de espaço. Faz muito mais 
sentido, não é mesmo? 

4.2 A STARTUP ENXUTA

Antes de investir em uma startup, é muito importante saber com detalhes como 
elas funcionam. Por isso, trouxemos mais dois conceitos essenciais: a startup enxuta  
(ou lean startup) e o Customer Development.

Além de empreendedor, Eric Ries foi o criador do modelo de startup enxuta, um 
movimento de negócios para empresas nascentes que as auxilia a alocar os seus 
recursos da maneira mais eficiente possível.

A startup enxuta leva um modelo estru-
turado para a criação de novos negócios, 
fazendo com que os fundadores come-
cem a pensar em novas formas de gerir 
suas empresas. 

Segundo Ries:
O objetivo de uma startup é descobrir  

a coisa certa a criar – a coisa que os clientes querem  

e pela qual pagarão – o mais rápido possível. Em outras 

palavras: a startup enxuta é uma nova maneira  

de considerar o desenvolvimento de produtos novos  

e inovadores, que enfatiza interação rápida  

e percepção do consumidor, uma grande visão  

e grande ambição, tudo ao mesmo tempo.



47

4.3 COMO TESTAR E VALIDAR  
UM PRODUTO?

EXEMPLO

Vamos a um exercício. Imagine que Coraline, uma empre-
endedora, teve uma ideia em 2040. Digamos que nessa época 
o teletransporte já seja algo comum. Todos vão ao trabalho 
em viagens coletivas ou compram a sua própria cabine de 
teletransporte.

O problema das viagens coletivas é que elas demoram um pouco 
mais, porque precisam parar em todas as estações. O problema 
de ter a sua própria cabine é que a manutenção é muito cara e o 
tráfego fica um caos.

Coraline percebeu que, apesar de o teletransporte ser muito mais 
rápido do que qualquer outro meio de transporte, as pessoas 
ainda estão chegando atrasadas ao trabalho e anseiam por uma 
viagem ainda mais rápida e mais barata.

Nossa protagonista chegou à conclusão de que essa dor pode ser 
sanada com facilidade: basta alugar cabines de teletransporte. 
Dessa forma, o usuário só paga por uma passagem, um pouco 
mais cara do que as viagens coletivas, e chega mais rápido, com 
conforto e privacidade.

De acordo com o que ela aprendeu, Coraline sabia que deveria 
fazer um clássico plano de negócios. Ela escreveu um texto longo 
explicando quais são as oportunidades, a dor dos clientes e a 
solução que ela encontrou. Além disso, ela adicionou elementos 
mais burocráticos, como o lucro e o fluxo de caixa para os 
próximos cinco anos e as projeções de receita.

Após fazer o plano de negócios, com suas ideias e seus sonhos 
na cabeça, ela apresentou esse documento aos investidores. Eles 
também acreditaram na ideia. Ela conseguiu os recursos que 
precisava, montou sua equipe e começou a produzir as cabines.

Ansiosa e animada com a perspectiva de um novo tipo de 
viagem, ela lançou o produto e... foi um fracasso. Todo o seu 
esforço foi por água abaixo. Os investidores perderam o dinheiro 
que investiram e ela não sabia muito bem como contar a notícia 
para a sua mãe, que também investira no negócio, antes mesmo 
de qualquer outra pessoa acreditar na ideia.

Mas esse não foi o fim.
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Coraline decidiu que tentaria por meio da mentalidade da startup enxuta. Assim, antes 
de lançar o seu novo produto, ela fez muita pesquisa e levantou diversas hipóteses, 
as quais ela precisava comprovar. Por exemplo: a cabine era muito apertada? Não era 
confortável o suficiente?

Ela testou suas hipóteses com a abordagem do Customer Development. Em tradução 
livre, “desenvolvimento com clientes”. Ou seja, o produto deve ser feito já pensando nas 
preferências e na experiência dos usuários. Os clientes estão no centro desse processo e 
os feedbacks são importantíssimos. 

Ela fez um MVP (Produto Mínimo Viável). O MVP é uma versão beta do produto. É uma 
versão mais simples, feita de uma forma econômica e com uma quantidade mínima de 
esforço, sem se esquecer da qualidade. Ela é feita para testar hipóteses com os usuários 
e para aperfeiçoar cada vez mais o produto, por meio do feedback recebido.

Antes de lançar um produto, é essencial verificar se as premissas feitas estavam 
corretas e o que o usuário pensa sobre ele. O MVP auxilia na solução de futuros problemas 
e pode até mesmo mostrar que as suposições da equipe estavam majoritariamente 
erradas e que é preciso reinventar o produto.

Reinventar um projeto inteiro? Sim. Isso é comum em startups e ficou conhecido 
como PIVOTAR ou PIVOT.

Por intermédio desse método de construir-medir-aprender, Coraline testou todas as 
hipóteses que tinha diretamente com as pessoas que gostariam de consumir o seu 
novo serviço. 

Ela estudou todas as opiniões, uma vez que todos apontaram pontos positivos e negativos. 
“A cabine é confortável, mas está faltando uma música” ou “O teletransporte é rápido, 
mas me deixou enjoado.” Os pontos positivos podem ser mantidos e aperfeiçoados; 
já os negativos devem ser repensados e transformados.

Startups são dinâmicas e não possuem 
processos estáticos ou muito longos. 
A partir do teste e da aprendizagem, a 
teoria vira prática rapidamente.

Usando o método da mentalidade ágil, 
Coraline e sua equipe não perderam 
tempo ou recursos. Após ouvir todos os 
feedbacks com atenção e implementar 
os insights na sua nova cabine, agora 
sim chegou o momento de lançar o 
novo produto no mercado.

Aqui, é possível notar que o empre-
endedor passa por duas fases: a de des-
coberta e a de execução.
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4.4 O CUSTOMER DEVELOPMENT

Podemos dividir o Customer Development em duas grandes fases. A primeira é a de 
descoberta, na qual ele usa um tempo para entender se, de fato, aquela dor é uma 
necessidade real dos clientes e se o produto que ele está criando resolve o problema ao 
qual ele se propõe. A segunda fase é a execução, que é como ele vai escalar essa solução 
para todo o mercado.

De volta ao caso da nossa empreendedora, Coraline, é importante apontar que ela trocou 
o plano de negócios tradicional por um outro modelo: o Business Model Canvas.

FASE 1: DESCOBERTA

Customer Discovery: É necessário testar os problemas e a forma como as 
pessoas resolvem a dor específica que você tem a intenção de sanar. O que é 
mais difícil nesse processo para os consumidores? Como você pode ajudá-lo?

Customer Validation: Agora, após encontrar uma solução, teste se o cliente 
usaria a sua criação. Está mais fácil agora? O cliente pagaria para usar a sua 
proposta de solução?

FASE 2: EXECUÇÃO

Customer Creation: Após os testes, agora você vai escalar a empresa. As 
primeiras áreas a se desenvolverem são as de Marketing e Vendas. Como o 
meu produto vai chegar até os clientes?

Company Building: Aqui, os processos são criados, as outras áreas são 
desenvolvidas e os criadores acompanham o aperfeiçoamento do produto e 
da sua execução. Como posso aperfeiçoar ainda mais?

ATENÇÃO:

Nessa fase, está tudo bem pivotar e aperfeiçoar o produto.  
Inclusive isso é esperado.
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4.5 BUSINESS MODEL CANVAS

O que é modelo de negócios? 

“Um modelo de negócios descreve a lógica de criação,  
entrega e captura de valor por parte de uma organização.” 

Alexandre Osterwalder

O quadro é uma ferramenta para criação de modelo de negócios. Reúne nove blocos que 
compõem um negócio, agrupados em quatro questões que precisam ser respondidas.

1 Vou fazer o quê? Essa resposta será a sua proposta de valor.

2 Para quem vou fazer? Aqui, estão incluídos três blocos:  
segmento de cliente, canais e relacionamento com clientes.

3 Como vou fazer? Descubra quais são os recursos principais,  
as atividades e os parceiros principais.

4 Quanto? Avalie quais e como serão obtidas as receitas  
e qual será a estrutura de custos para viabilizar o negócio.

O propósito é ajudar na organização das ideias, descobrir que cada bloco está relacionado 
aos demais e permitir que você ajuste o seu modelo quantas vezes for necessário, até 
conseguir perceber o negócio como um todo.

As ideias representadas nos nove blocos formam a conceitualização do seu negócio, ou 
seja, a forma como você irá operar e gerar valor ao mercado, definindo seus principais 
fluxos e processos e permitindo uma análise e visualização do seu modelo de atuação 
no mercado.

PARCERIAS 
PRINCIPAIS

ESTRUTURA
DE CUSTO

FONTES
DE RECEITA

ATIVIDADES
PRINCIPAIS

PROPOSTA
DE VALOR

RELACIONAMENTO  
COM CLIENTES

CANAIS

SEGMENTO  
DE CLIENTES

RECURSOS
PRINCIPAIS

COMO?

QUANTO?

O QUÊ? PARA QUEM?
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PROPOSTA DE VALOR 
O que sua empresa vai oferecer para o mercado que realmente  
terá valor para os clientes.

1
SEGMENTO DE CLIENTES 
Quais segmentos de clientes serão foco da sua empresa?2
CANAIS
Como o cliente compra e recebe seu produto e serviço?3
RELACIONAMENTO COM CLIENTES 
Como a sua empresa se relacionará com cada segmento de cliente?4
ATIVIDADES PRINCIPAIS
Quais são as atividades essenciais para que seja possível  
entregar a proposta de valor?

5
RECURSOS PRINCIPAIS
Quais são os recursos necessários para realizar as atividades-chave?6
PARCERIAS PRINCIPAIS
São as atividades-chave realizadas de maneira terceirizada  
e os recursos principais adquiridos fora da empresa.

7
FONTES DE RECEITA
São as formas de obter receita por meio de propostas de valor.8
ESTRUTURA DE CUSTOS
São os custos relevantes necessários para que a estrutura  
proposta possa funcionar.

9

Antes de lançar seu novo produto, Coraline precisou responder às seguintes questões:

PARCERIAS 
PRINCIPAIS

O que agregamos  
ao cliente?

Qual problema 
ajudamos a  
solucionar?

Que produto e 
serviço oferecemos  

ao cliente?

Qual necessidade 
estamos satisfazendo?

Quais atividades  
são necessárias para  
a proposta de valor?

E para distribuir?

O que o cliente espera?

O que já está 
estabelecido?

Atividades mais caras?

Quais são os custos
(despesas, gastos)  

que a empresa terá?

Recursos mais caros? De que forma  
querem pagar?

Qual valor o cliente 
realmente está 

interessado em pagar?

Quanto eles pagam 
atualmente?

Para quem estamos 
criando valor?

Quais os clientes  
mais importantes?

Por onde nosso  
cliente quer ser 

atendido?

Quais os parceiros?

Quais nossos  
fornecedores?

O que estamos 
adquirindo  

dos parceiros?

Quais atividades  
nossos parceiros 

desenvolvem?

ESTRUTURA
DE CUSTO

FONTES
DE RECEITA

ATIVIDADES
PRINCIPAIS

PROPOSTA
DE VALOR

RELACIONAMENTO  
COM CLIENTES

CANAIS

SEGMENTO  
DE CLIENTES

Quais recursos  
são necessários para  
viabilizar a proposta  

de valor?

A distribuição? 
Relacionamento  

com o cliente? Fluxo?

RECURSOS
PRINCIPAIS
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Como aponta Steve Jobs em Jobs (2013):

Quer ver o Business Model Canvas sendo aplicado em uma empresa bastante popular? 
Veja como ficaria esse plano de negócios sendo aplicado ao banco digital Nubank.

PARCERIAS 
PRINCIPAIS

Cartão de crédito  
100% digital  

sem anuidade

Mastercard

Atendimento

Análise e 
concessão de 

crédito

SAC 
personalizado

App mobile

Fundos de  
investimento

Equipe Estrutura física  
e tecnologia

Percentual sobre 
transações

(interchange)

Financiamento 
de faturas

(juros)

Jovens de até  
35 anos abertos a 
inovação e novas 

tecnologias

ESTRUTURA
DE CUSTO

FONTES
DE RECEITA

ATIVIDADES
PRINCIPAIS

PROPOSTA
DE VALOR

RELACIONAMENTO  
COM CLIENTES

CANAIS

SEGMENTO  
DE CLIENTES

RECURSOS
PRINCIPAIS

Marca e cultura 
forte

Tecnologia

App mobile

No final, é importante relembrar que: as startups têm um destino final, que é criar uma 
empresa próspera e que, se tudo der certo, possa mudar o mundo.

Os elementos burocráticos, a contabilidade e o plano de produto não só podem como 
devem fazer parte do processo. Todavia, os fundadores e os investidores nunca devem 
se esquecer, segundo as palavras de Ries, qual é a visão da empresa.

Isto é para os loucos. Os desajustados.  
Os rebeldes. Os criadores de caso. Os que são 

peças redondas nos buracos quadrados.  
Os que veem as coisas de uma forma diferente. 
Eles não gostam de regras e não têm nenhum 

respeito pelo status quo. Você pode citá-los, 
discordar deles, glorificá-los ou difamá-los.  

A única coisa que você não pode fazer  
é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas. 
Eles empurram a raça humana para frente. 

Enquanto alguns os veem como loucos,  
nós vemos gênios. Porque as pessoas que são 

loucas o suficiente para achar que podem 
mudar o mundo são as que,  

de fato, mudam.
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Você já sabe como elas funcionam, agora precisa saber como elas podem crescer. No 
próximo capítulo, entraremos em detalhes nos dezenove principais canais de tração 
que uma startup pode utilizar. 

A seguir, encontra-se uma síntese dos temas e das principais ideias 
abordadas neste capítulo, que tiveram como finalidade criar condições 
para o desenvolvimento das competências propostas.

4.6 RESUMO DO CAPÍTULO

O QUE É O MÉTODO DA STARTUP ENXUTA?

A mentalidade da startup enxuta envolve uma criação inovadora 
e rápida feita sem desperdícios e focada na experiência do usuário.

O QUE É CUSTOMER DEVELOPMENT?  
E QUAIS SÃO AS SUAS FASES?

É o desenvolvimento de um produto baseado na experiência do 
potencial usuário.

Esse processo tem duas fases: a de descoberta e a de execução.

Fase 1: Descoberta

• Customer Discovery

• Customer Validation

Fase 2: Execução

• Customer Creation

• Company Building

O QUE É MVP (PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL)?

É uma versão mais simples do produto (MVP) para ouvir o 
feedback dos potenciais clientes e aperfeiçoar o produto.
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O QUE É PIVOT?

Após o feedback recebido, caso a reação dos clientes tenha sido 
negativa, o projeto pode ser transformado completamente. Esse 
processo de transformação é chamado de pivot.

O QUE É BUSINESS MODEL CANVAS?

É um modelo de negócios que contém as seguintes 
características: 

• proposta de valor

• segmento de clientes

• canais

• relacionamento com clientes

• atividades principais

• recursos principais

• parcerias principais

• fontes de receitas

• estrutura de custos
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CAPÍTULO 5

TRAÇÃO:  
O PRIMEIRO 
INDICADOR DE 
ATRATIVIDADE
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5.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo, falaremos sobre uma das melhores formas de avaliar o sucesso e as 
perspectivas de crescimento de uma startup, a tração, e quais são os 19 principais canais 
de tração.

Para maior aprendizado, acompanhe este capítulo com o 
vídeo 6 – O que prova que uma startup pode ser investida?

Pretende-se, neste capítulo, proporcionar condições para que você desenvolva compe-
tências de natureza cognitiva, atitudinal e operacional que lhe permitam:

conhecer o que é tração e seu significado para o mundo dos negócios; 

reconhecer que existem diversas formas de gerar tração;

formular e avaliar estratégias de crescimento para seu investimento.

Antes de investir, é recomendável ficar de olho na tração da empresa. Além disso, o 
próprio investidor anjo terá um papel importante em aconselhar e auxiliar nesse 
processo.

O nome lhe parece familiar? 
Você deve ter ouvido falar sobre 
isso na aula de física. Na escola, 
aprendemos que a tração é uma 
força aplicada sobre um corpo 
por meio de fios, cabos ou cordas. 

No cabo de guerra, por exemplo, 
a força de tração é exercida dos 
dois lados da corda.
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E a tração do carro? 
 
Ela está presente em todos os automóveis e 
é essencial para o seu funcionamento. Como 
qualquer tipo de tração, seu efeito é puxar, 
arrastar ou movimentar. No carro, a tração é 
a força que o motor faz para que as rodas se 
movimentem e possam fazer o veículo andar.

Aqui, já percebemos que a função da tração 
é o movimento, mas como isso se aplica às 
empresas?

5.2 O QUE É TRAÇÃO?

A tração é um dos sinais de que a empresa está fazendo sucesso com os clientes. Se 
você tem uma pizzaria, é o número de pizzas que estão sendo vendidas. Se criou um 
aplicativo, é o número de vezes em que ele foi baixado. Tudo isso pode ser analisado por 
meio das métricas.

Se os números estão subindo, a tração da empresa está indo muito bem. Se existe 
um movimento rumo ao crescimento, sabemos que a tração tem algo a ver com isso.

A tração consiste nos números que mostram a demanda do cliente.

Gabriel Weinberg e Justin Mares afirmam que o ponto central de uma startup é crescer 
rapidamente. Ou seja, levar a curva de crescimento cada vez mais para cima. De acordo 
com os autores, esse deve ser o objetivo da startup: buscar a tração.
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E é a isso que você, investidor anjo, deve se atentar quando estiver conversando com um 
empreendedor. 

Quais são os dados e as métricas importantes para serem consideradas nesse 
momento?

NÚMERO DE ACESSOS/DOWNLOADS 

Métrica que diz qual o número de acessos mensais no site ou o número 
de downloads do aplicativo. É uma métrica puramente quantitativa, 
portanto.

NÚMERO DE USUÁRIOS ATIVOS

Quantas pessoas estão ativamente usando o produto/serviço? É interes-
sante fazer um recorte mensal para saber quantas pessoas ativamente 
usam o serviço dentro de um espaço de 30 dias.

FATURAMENTO 

Quanto a startup fatura? Aqui você pode perguntar qual é o valor mensal, 
anual ou o quanto ela faturou nos últimos 12 meses. Essa métrica dá  
a dimensão do tamanho e do potencial da startup.

MoM

Quer dizer Month over Month, ou mês sobre mês. É a métrica que mostra 
o quanto a startup cresce mês a mês. Para modelos de grande velocidade, 
é interessante acompanhar o quanto uma startup está crescendo em 
comparação ao mês anterior.

NOVOS USUÁRIOS

Quantos novos usuários se cadastram/pagam pelos serviços da startup 
mensalmente?
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CAC

Custo de Aquisição de Clientes. Aqui é importante entender o quanto 
uma startup gasta para adquirir um novo cliente. O empreendedor deve 
dividir o total investido em marketing pelo número de clientes para ter 
esse dado.  

CHURN

Número de desistências. Para modelos de negócios como assinaturas, é 
interessante também olhar o número de desistências mensais, quantas 
pessoas deixam de assinar o serviço mensalmente.

5.3 OS DEZENOVE PRINCIPAIS CANAIS DE TRAÇÃO

Weinberg e Mares afirmam que há 19 canais pelos quais a tração pode ocorrer. Entre 
eles, estão o e-mail marketing, a utilização das redes sociais e os blogs.

Não tenha medo de ousar: os canais menos utilizados são os mais promissores.

Weinberg e Mares afirmam que é difícil saber qual será o melhor canal. Por isso, é 
extremamente relevante investir em departamentos de inovação, realizar pesquisas, 
rodar testes em diferentes canais e medir os resultados.

Agora, entraremos em detalhes sobre os dezenove principais canais de tração que a sua 
empresa investida pode utilizar.

1. BLOGS ESPECIALIZADOS

Blogs chamam a atenção de vários outros clientes que também apreciam 
o produto. Por meio dos blogs, é possível fechar parcerias e apresentar o 
produto justamente para as pessoas que se interessam pelo assunto.

Os blogs são um espaço de escrita no qual os temas são aprofundados, 
entrando em detalhes sobre o produto. 
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2. PUBLICIDADE

Diferentemente da propaganda, a publicidade consiste em ações realizadas 
pelo Marketing para gerar notícias espontâneas sobre o produto, seja na 
mídia impressa ou na digital.

A publicidade positiva é quando uma pessoa fica tão satisfeita com o produto 
que vai no Twitter e faz uma thread falando bem da marca e ainda adiciona: 
“não é #publi, estou falando sobre isso porque realmente gostei”.

4. SEARCH ENGINE MARKETING (SEM)  
OU MARKETING EM BUSCADORES

Investir no SEM é investir em um conjunto de estratégias que faz com que 
o seu site esteja bem posicionado nos mecanismos de busca. A ideia é ver a 
empresa como a primeira indicação, lá no topo da primeira página do Google.

3. RELAÇÕES PÚBLICAS NÃO CONVENCIONAIS

Quando o departamento de Relações Públicas faz ações excepcionais e fora 
da curva, isso atrai muita atenção da mídia e atinge novos potenciais clientes 
que procuram por experiências diferenciadas.

5. SOCIAL ADS E DISPLAY ADS

As redes sociais são populares em diversas faixas etárias. Desde crianças até 
idosos, grande parcela das pessoas tem uma conta em alguma delas. Social 
Ads são os anúncios colocados nas redes sociais e são uma boa pedida para 
quem quer alcançar um grande público. Alguns exemplos são o Facebook 
Ads e o TikTok Ads.

Enquanto isso, os Display Ads, por sua vez, são os anúncios colocados em 
sites.
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6. ANÚNCIOS OFF-LINE

Aqui inclui tudo o que está fora do meio digital: comerciais de TV e de rádio, 
anúncios em jornais e revistas, outdoors na rua, dentre outros.   

7. SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)  
OU OTIMIZAÇÃO PARA BUSCADORES

O SEO pode auxiliar a aumentar o tráfego orgânico do site, gerar mais leads, 
aumentar a conversão em vendas, aumentar a autoridade da marca e auxiliar 
a produzir conteúdo de valor para o cliente.

8. MARKETING DE CONTEÚDO

Essa é uma forma muito importante de ganhar tração. Ter uma vitrine digital 
dos seus produtos não é o suficiente. É preciso oferecer conteúdo de valor que 
agregue verdadeiramente à vida do cliente. Nada relacionado às vendas, mas 
um conteúdo educacional gratuito que seja relevante para os consumidores. 
O blog pode ser uma ótima ferramenta para trazer conteúdo educacional, 
como listas de dicas.

9. E-MAIL MARKETING

Durante a manhã, antes de tomar o café, o cliente entra no seu e-mail e 
encontra uma mensagem da empresa ali. Essa pode ser uma das formas 
mais eficientes de chamar a atenção de potenciais clientes e de continuar 
a fidelização dos indivíduos que já apreciam a sua marca. A newsletter é um 
exemplo de conteúdo diário que aproxima os clientes da marca.

10. ENGENHARIA COMO MARKETING

Muitas empresas investem em recursos da engenharia para atrair clientes e 
ganhar tração. Alguns exemplos incluem a criação de microsites, de aplicativos 
e de ferramentas gratuitas para atrair potenciais clientes.
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11. MARKETING VIRAL

Conhece algum vídeo que viralizou? De repente, do nada, todos estão falando 
dele, assistindo-o para estar a par das conversas ou imitando as frases ditas 
pelas pessoas do vídeo. O marketing viral é justamente sobre isso: aumentar 
o número de clientes com base em um usuário incentivando outras pessoas.

12. BUSINESS DEVELOPMENT (BD)  
OU DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS

Encontrar bons parceiros é essencial para uma startup. O BD é justamente o 
canal que foca na criação de relacionamentos estratégicos que dão benefícios 
tanto para a startup quanto para os seus parceiros.

13. VENDAS

Aqui, o grande objetivo é criar e facilitar processos que levam os usuários a 
pagarem pelo produto. Dentre alguns exemplos, estão o UX Writing e o UX 
Design, técnicas que focam em proporcionar a melhor experiência ao usuário.

14. PROGRAMA DE AFILIADOS

Nesse caso, o afiliado é uma pessoa que ajudará a divulgar os produtos por 
redes sociais, blogs ou e-mail marketing, e em troca receberá uma comissão 
pelos produtos vendidos.

15. PLATAFORMAS EXISTENTES

Aqui, o foco é em investir na divulgação feita em plataformas que já existem 
e que já são bastante populares, como as redes sociais e os aplicativos, por 
exemplo.
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16. FEIRA DE NEGÓCIOS

Para as startups, apresentar o seu projeto e a sua visão em feiras de negócios 
pode ser bastante benéfico. Além do networking, é possível alcançar clientes 
e parcerias que estão interessados no assunto.

17. EVENTOS OFF-LINE

Uma boa forma de aumentar a tração é patrocinar ou organizar pequenos  
ou grandes eventos off-line.

É importante saber como aumentar 
a tração da empresa e, sabendo 
disso, você poderá ir para o próximo 
capítulo e entender como avaliar 
uma startup antes de investir nela.

18. PALESTRAS

Dar palestras é uma forma de entregar conteúdo de valor para os potenciais 
clientes e chamar a atenção para a empresa. 

19. CRIAÇÃO DE COMUNIDADE

Melhor do que vender o seu produto é criar uma comunidade de fãs que 
se identificam com os valores e missões da sua marca. É muito importante 
pensar em iniciativas que valorizem e incentivem os entusiastas do seu 
produto.
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5.4 RESUMO DO CAPÍTULO

A seguir, encontra-se uma síntese dos temas e das 
principais ideias abordadas neste capítulo, que tiveram 
como finalidade criar condições para o desenvolvimento 
das competências propostas.

O QUE É TRAÇÃO?

A tração consiste nos números que comprovam que a 
startup está crescendo de forma consistente.

QUAIS FORMAS DE MEDIR A TRAÇÃO?

É importante olhar por métricas como número de usuá-
rios ativos, número de downloads do app ou de acessos 
ao site, faturamento, crescimento mês a mês, custo de 
aquisição de clientes e Churn.

QUAIS SÃO OS DEZENOVE PRINCIPAIS  
CANAIS DE TRAÇÃO?

 1. Blogs especializados
 2. Publicidade
 3. Relações Públicas não convencionais
 4. Search Engine Marketing (SEM)  

ou Marketing em Buscadores
 5. Social Ads e Display Ads
 6. Anúncios off-line
 7. Search Engine Optimization (SEO)  

ou Otimização para Buscadores
 8. Marketing de conteúdo
 9. E-mail marketing
 10. Engenharia como marketing
 11. Marketing viral
 12. Business Development (BD)  

ou Desenvolvimento de Negócios
 13. Vendas
 14. Programa de afiliados
 15. Plataformas existentes
 16. Feira de negócios
 17. Eventos off-line
 18. Palestras
 19. Criação de comunidade



66

5.5 PARA SABER MAIS

Livros

RIES, Eric. A startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação 
contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. São Paulo: Lua de Papel, 
2012.

SILVA, Danilo Pereira da; JULIANO, Marcio de Cassio. Gestão Mercadológica  
na Era Digital. Londrina: Educacional, 2020.

Sites

ALRIGHT ADTECH COMPANY. Native Ads vs Display Ads: o que é, diferenças e 
vantagens. Alright AdTech Company. Disponível em: https://alright.com.br/native-
display-diferencas-vantagens/. Acesso em: 24 maio 2021.

BRAZ, Julia. Animal Crossing: New Horizons agora tem até propaganda política. 
Combo Infinito, 16 out. 2020. Disponível em: https://www.comboinfinito.com.br/
principal/animal-crossing-new-horizons-agora-tem-ate-propaganda-politica/.  
Acesso em: 24 maio 2021.

CANDIDO, Marcos. Que lacre é esse? Cantor Saulo perde peça da Off-White e fica 
indignado. UOL, 5 out. 2019. Disponível em: https://www.uol.com.br/universa/noticias/
redacao/2019/10/15/por-que-lacre-cortado-da-off-white-de-saulo-pode-custar-
ate-r-500.htm. Acesso em: 24 maio 2021.

CUSTÓDIO, Mônica. O que é SEM? Saiba o que é Search Engine Marketing e como 
fazer. Resultados Digitais, 21 fev. 2020. Disponível em: https://resultadosdigitais.com.br/
blog/o-que-e-sem/. Acesso em: 24 maio 2021.

DESCOLA. 10 hábitos de Gestão Emocional para aplicar no seu dia a dia. Descola, 5 jun. 
2020. Disponível em: https://blog.descola.org/10-habitos-de-gestao-emocional-para-
aplicar-no-seu-dia-a-dia/. Acesso em: 18 jun. 2021.

HELERBROCK, Rafael. Tração. Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.
uol.com.br/fisica/tracao.htm#:~:text=No%20caso%20acima%2C%20%C3%A9%20
poss%C3%ADvel,o%20corpo%20A%2C%20no%20entanto%2C. Acesso em: 24 maio 2021.

HOSTGATOR. Como ser um afiliado de sucesso num programa de hospedagem de 
sites. HostGator, 27 fev. 2018. Disponível em: https://www.hostgator.com.br/blog/como-
ser-um-afiliado-de-sucesso/. Acesso em: 24 maio 2021.

LOPES, Thaime. Havaianas lança sandálias de Fortnite e ilha exclusiva: saiba como 
acessar. UOL, 3 abr. 2021. Disponível em: https://www.uol.com.br/start/ultimas-
noticias/2021/04/30/havaianas-lancam-sandalias-de-fortnite-e-ilha-exclusiva-no-jogo.
htm. Acesso em: 24 maio 2021.

MADE MARKETING. SEO: qual a importância para sua empresa? Made 
Marketing. Disponível em: https://mademarketing.com.br/qual-a-importancia-
do-seo/#:~:text=O%20trabalho %20de%20SEO%20%C3%A9,dispositivos%20
m%C3%B3veis%2C%20computadores%20e%20notebooks. Acesso em: 24 maio 2021.

https://alright.com.br/native-display-diferencas-vantagens/
https://alright.com.br/native-display-diferencas-vantagens/
https://www.comboinfinito.com.br/principal/animal-crossing-new-horizons-agora-tem-ate-propaganda-politica/
https://www.comboinfinito.com.br/principal/animal-crossing-new-horizons-agora-tem-ate-propaganda-politica/
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/10/15/por-que-lacre-cortado-da-off-white-de-saulo-pode-custar-ate-r-500.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/10/15/por-que-lacre-cortado-da-off-white-de-saulo-pode-custar-ate-r-500.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/10/15/por-que-lacre-cortado-da-off-white-de-saulo-pode-custar-ate-r-500.htm
https://resultadosdigitais.com.br/blog/o-que-e-sem/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/o-que-e-sem/
https://blog.descola.org/10-habitos-de-gestao-emocional-para-aplicar-no-seu-dia-a-dia/
https://blog.descola.org/10-habitos-de-gestao-emocional-para-aplicar-no-seu-dia-a-dia/
https://www.hostgator.com.br/blog/como-ser-um-afiliado-de-sucesso/
https://www.hostgator.com.br/blog/como-ser-um-afiliado-de-sucesso/
https://www.uol.com.br/start/ultimas-noticias/2021/04/30/havaianas-lancam-sandalias-de-fortnite-e-ilha-exclusiva-no-jogo.htm
https://www.uol.com.br/start/ultimas-noticias/2021/04/30/havaianas-lancam-sandalias-de-fortnite-e-ilha-exclusiva-no-jogo.htm
https://www.uol.com.br/start/ultimas-noticias/2021/04/30/havaianas-lancam-sandalias-de-fortnite-e-ilha-exclusiva-no-jogo.htm


67

MOURA, Júlia. BBB 21 vira vitrine para marcas mesmo não pagando investimento 
milionário das empresas. Folha de Pernambuco, 3 maio 2021. Disponível em:  
https://www.folhape.com.br/cultura/bbb-21-vira-vitrine-para-marcas-mesmo-nao-
pagando-investimento/182143/. Acesso em: 24 maio 2021. 

MUNEKATA, Luana. Tração de carro: o que é e quais são os tipos? WM1, 5 ago. 2020. 
Disponível em: https://www.webmotors.com.br/wm1/dicas/tracao-de-carro-o-que-e-e-
quais-sao-os-tipos. Acesso em: 24 maio 2021.

PROMOVIEW. Rio Coffee Nation será realizado em outubro. Promoview, 22 set. 2020. 
Disponível em: https://www.promoview.com.br/categoria/exposicoes/rio-coffee-nation-
sera-realizado-em-outubro.html. Acesso em: 24 maio 2021. 

ROCK CONTENT. Social ads: o que é, como anunciar e 4 dicas para ter sucesso  
com anúncios em redes sociais. Rock Content, 8 ago. 2020. Disponível em:  
https://rockcontent.com/br/blog/social-ads/. Acesso em: 24 maio 2021.

VERNASHI, Rodrigo. Confira incríveis dicas de UX para aumentar conversões no 
e-commerce. Blog Auaha, 24 ago. 2019. Disponível em: https://blog.auaha.com.br/
confira-incriveis-dicas-de-ux-para-aumentar-conversoes-no-e-commerce/.  
Acesso em: 24 maio 2021. 

https://www.folhape.com.br/cultura/bbb-21-vira-vitrine-para-marcas-mesmo-nao-pagando-investimento/182143/
https://www.folhape.com.br/cultura/bbb-21-vira-vitrine-para-marcas-mesmo-nao-pagando-investimento/182143/
https://www.webmotors.com.br/wm1/dicas/tracao-de-carro-o-que-e-e-quais-sao-os-tipos
https://www.webmotors.com.br/wm1/dicas/tracao-de-carro-o-que-e-e-quais-sao-os-tipos
https://www.promoview.com.br/categoria/exposicoes/rio-coffee-nation-sera-realizado-em-outubro.html
https://www.promoview.com.br/categoria/exposicoes/rio-coffee-nation-sera-realizado-em-outubro.html
https://rockcontent.com/br/blog/social-ads/
https://blog.auaha.com.br/confira-incriveis-dicas-de-ux-para-aumentar-conversoes-no-e-commerce/
https://blog.auaha.com.br/confira-incriveis-dicas-de-ux-para-aumentar-conversoes-no-e-commerce/


68

CAPÍTULO 6

COMO AVALIAR  
UMA STARTUP?
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6.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo, falaremos sobre as formas como o investidor anjo pode avaliar uma 
startup antes de decidir investir em seu projeto.

Para maior aprendizado, acompanhe este capítulo com  
o vídeo 7 – O primeiro passo: o que te chama atenção?

Pretende-se, neste capítulo, proporcionar condições para que você desenvolva compe-
tências de natureza cognitiva, atitudinal e operacional que lhe permitam:

compreender que existem itens bastante evidentes que devem brilhar o olho  
e chamar a atenção do investidor antes de qualquer outra coisa;

desenvolver a capacidade de avaliar métricas de crescimento;

realizar oito perguntas que vão ajudar a mapear os desafios  
e o momento do empreendedor e do negócio;

avaliar o que os empreendedores fizeram até então em sua jornada.

Segundo Wei Zhang, Steven White, Lyan Wang e Jianxi Luo, em um artigo para a 
revista Harvard Business Review, os fundadores devem demonstrar aos investidores 
legitimidade, um bom produto e a capacidade de levá-lo ao mercado com sucesso. 
Além disso, eles precisam mostrar que são profissionais de confiança. De acordo com os 
autores, essa não é uma tarefa fácil. Afinal, cada investidor tem os seus próprios critérios 
de escolha.

Investir em uma startup tem um grande potencial de gerar um retorno monetário 
astronômico. Contudo, como falamos nos capítulos anteriores, há riscos. E riscos devem 
ser analisados. Portanto, é necessário ter bastante cautela e atenção aos detalhes ao 
avaliar uma ideia. 

6.2 QUAIS CARACTERÍSTICAS DE UMA STARTUP DEVEM 
SER ANALISADAS PELO INVESTIDOR ANJO?

CRESCIMENTO E FATURAMENTO

Certifique-se de ter em mãos os dados que comprovem o crescimento e o 
faturamento da empresa. No capítulo anterior, falamos de métricas que 
ajudam no entendimento desses números.
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TAMANHO DO MERCADO

Saiba qual é o tamanho do mercado e como ele está posicionado atualmente. 
Conheça-o com detalhes. Qual o montante de valor que esse mercado 
movimenta? Durante os vídeos do curso, você deve ter visto o Roberto 
Nishikawa falar que “prefere ter 5% de uma empresa que tem potencial de 
faturar R$ 1 bi do que 50% de uma empresa que fatura R$ 10 mi”. A lógica é 
entender se o mercado tem um potencial gigante, na casa dos bilhões de 
reais.

TIME FUNDADOR

Faça questão de conhecer o time fundador sem pressa. Garanta que 
vocês estão na mesma página. É importante entender qual a visão dos 
empreendedores, dado que a aposta em uma startup é a aposta no futuro. 
Então, como é que os fundadores enxergam o futuro? O que eles vão mudar 
no mercado? Que barreiras eles vão quebrar? 

Recomendamos também entender se o time fundador tem bom 
relacionamento entre os membros e se há complementaridade em suas 
atuações – sendo um fundador comercial, um de produto e um de tecnologia, 
por exemplo.

TECNOLOGIA UTILIZADA

Já falamos neste e-book sobre a importância das empresas tech. Qual a base 
tecnológica que essa empresa usa? Esse é um diferencial importante do 
mercado. Trata-se de uma tecnologia própria, desenvolvida pelos fundadores, 
ou é adaptação de algo?

DIFERENCIAL

É importante ser o primeiro, mas mais importante do que isso é entender 
o que essa empresa tem de diferencial em relação ao mercado. O que eles 
fazem que ninguém mais faz. O que eles enxergam que ninguém mais 
enxerga. O que só eles perceberam que os faz diferente de tudo que há no 
mercado.
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Mas por 
que isso 

acontece?

6.3 TESE DE INVESTIMENTO

Neste capítulo, estamos falando de itens que chamam a atenção na hora de investir. No 
tópico anterior, colocamos coisas básicas e que você deve avaliar em qualquer tipo de 
negócio, porém há uma forma adicional a essa de se avaliar um investimento. É o que 
chamamos de tese de investimento. 

Uma tese de investimento é um conjunto de filtros e condições pessoais que 
farão sentido para um determinado investidor. São preferências naturais que um 
investidor tem e que se torna um padrão de seus investimentos. 

É dizer que, se a sua tese é investir em startups da área de saúde, você nem vai se dar ao 
trabalho de olhar startups de educação ou de recursos humanos, por exemplo.

Há investidores que só investem no mercado de fintechs, por exemplo. Há aqueles que 
preferem startups que atuam com a venda para empresas e há aqueles que só investem 
em empreendedores que já tiveram experiência empreendedora anterior. Há ainda os 
investidores chamados de “agnósticos”, que não têm uma tese muito fechada e nem 
critérios eliminatórios. Para esses, se o negócio for bom, eles investem.

Alguns investidores acreditam que alguns mercados 
têm maior potencial do que outros. É também bastante 
comum que investidores olhem principalmente para 
mercados que já têm algum conhecimento, pois isso 
ajuda com mentorias, apresentações e até a enxergar 
oportunidades.

No final das contas, a tese de investimento é um reflexo 
do que você acredita que tem potencial de crescimento. 
Entender quem você é como investidor vai te ajudar a criar 
uma tese de investimento própria.

Para te ajudar, listamos alguns filtros tradicionais na hora 
de criar uma tese.

Mercado de atuação

Um dos filtros mais comuns é o mercado de atuação. Há 
fundos que investem em qualquer mercado, há aqueles 
que escolhem um mercado específico (só investem em 
educação, por exemplo) e aqueles que escolhem três 
ou quatro mercados para investir (educação, finanças, 
recursos humanos e agronegócios, por exemplo).

Investidores que escolhem um único mercado podem 
ter mais profundidade e networking, enquanto aqueles 
que investem em diversos mercados podem usar conhe-
cimentos de uma área em outra.
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Modelo de venda B2C ou B2B

Um outro filtro bem comum é investir em startups que 
atuam no modelo B2C – venda direta para o consumidor 
final – ou B2B – venda direta para empresas. Também 
não há uma resposta certa, mas aqui o investidor avalia 
se prefere empresas que têm modelos de negócios de 
vendas para outras empresas, o que reflete em montar 
time de vendas e ter contatos em possíveis clientes, ou se 
prefere vender para o consumidor final, o que implica em 
ter boas estratégias de marketing. 

Claro, há investidores que não se importam com o modelo 
de venda. Desde que venda algo.

Geração de receita

Tem investidor que já pergunta direto: “a startup tem 
algum faturamento?”. Se ela ainda estiver em uma 
fase pré-faturamento, então está fora de sua tese.  
A partir do momento em que a startup apresentar algum 
faturamento, ela pode ser avaliada. 

Crescimento

Há casos de investidores que não se satisfazem só com o 
faturamento, mas com a velocidade de crescimento da 
startup. É comum investidores que buscam crescimento 
de dois dígitos (ao menos 10%) ao mês. 

Tecnologia

Um último recorte bastante comum é entender a 
tecnologia empregada. Há aqueles investidores que só 
investem em startups que desenvolveram sua tecnologia 
de forma proprietária. Há aqueles que preferem modelos 
específicos, como a construção de marketplaces (sites de 
vendas de produtos) ou de whitelabels (plataformas que 
podem ser customizadas).  

Aqui demos algumas dicas para você criar sua tese. O 
importante é que você entenda o tipo de negócios com o 
qual se sentirá mais confortável, confiante e também com 
melhor atuação para investir. 
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6.4 OITO PERGUNTAS PARA SE FAZER 
AOS EMPREENDEDORES ANTES DE INVESTIR

Antes de investir, o investidor anjo precisa saber alguns pontos essenciais sobre a história 
da empresa. Ele precisa saber, por exemplo, o motivo pelo qual os fundadores a criaram 
e há quanto tempo eles tiveram essa ideia.

Pensando nisso, Brian Cohen e John Kador criaram uma lista de questionamentos  
essenciais.

1

2

3

4

5

QUAL É O BURN RATE?

Ou seja, qual é o valor mensal para que a operação do negócio possa funcionar 
adequadamente? Por meio dessa informação, o investidor pode calcular em 
quanto tempo essa empresa conseguirá se pagar, atingir o breakeven ou se tornar 
rentável.

QUAL VALOR JÁ FOI INVESTIDO NA EMPRESA?

Aqui, a ideia é entender o comprometimento dos fundadores e ficar a par do 
número de pessoas que também acreditam na ideia da empresa e que investiram 
nela.

COMO VOCÊS CHEGARAM ATÉ AQUI?

Por meio dessa pergunta, o investidor precisa entender qual foi a jornada da 
empresa até chegar na posição em que ela está. Como foi fundada? Qual é o seu 
propósito? 

OS FUNDADORES SE DÃO BEM?

Apesar da existência de conflito ser normal, é relevante saber se há problemas como 
conflitos em excesso, falta de comunicação ou falta de respeito entre os criadores 
do negócio. Assim, você saberá se o time tem indicativos de disfuncionalidade e 
pode calcular, aproximadamente, quais são as possibilidades da empresa não ir 
para a frente.

QUEM ESTÁ NO CONSELHO CONSULTIVO?

O investidor precisa saber de antemão os profissionais que estão aconselhando os 
empreendedores e quais conexões eles têm.



74

POSSO FALAR COM UM CLIENTE DA EMPRESA?

Conheça um cliente que tenha comprado o produto ou o serviço, que o tenha 
utilizado e esteja satisfeito com ele. Se não há clientes, questione qual é a data do 
lançamento.

ESTÁ TUDO CERTO COM A PROPRIEDADE INTELECTUAL?

É extremamente importante que o investidor esteja atento à questão da patente, 
uma vez que ele deve evitar negócios que possam sofrer futuros processos.

ONDE A EMPRESA ESTÁ LOCALIZADA?

A ideia aqui não é investir em empresas de apenas um determinado local. O 
importante é saber com antecedência qual é exatamente a localização da empresa, 
se há mais de uma sede, dentre outros questionamentos básicos.

Sabendo como avaliar uma startup, fica mais fácil avaliar um pitch de um projeto. 
No próximo capítulo, você vai saber como funciona a arte de vender ideias. 

6

7

8

6.5 RESUMO DO CAPÍTULO

A seguir, encontra-se uma síntese dos temas e das 
principais ideias abordadas neste capítulo, que tiveram 
como finalidade criar condições para o desenvolvimento 
das competências propostas.

QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DE UMA STARTUP  
QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO INVESTIDOR ANJO?

É importante entender de forma profunda alguns pontos antes 
de fazer o investimento, como saber se o mercado é grande 
o suficiente, se a startup vem apresentando crescimento 
consistente nos últimos meses, se o time fundador é dedicado, 
complementar e adequado para o modelo de negócio. Também 
se deve notar o diferencial que a startup tem em relação ao 
mercado e que tipo de tecnologia é empregada.

O QUE É TESE DE INVESTIMENTO?

É um conjunto de filtros e características que um investidor tem 
que direcionarão os tipos de startups nas quais investe.
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COMO MONTAR MINHA TESE DE INVESTIMENTO.

O investidor deve olhar para suas características profissionais 
para encontrar a tese que reflete melhor suas competências. É 
importante entender sobre o mercado de atuação, o modelo de 
negócio da empresa, se ela gera receita, o volume de crescimento 
e também a tecnologia empregada na solução.

OITO PERGUNTAS PARA SE FAZER  
AOS EMPREENDEDORES ANTES DE INVESTIR.

 1. Qual é o burn rate?
 2. Qual valor já foi investido na empresa?
 3. Como vocês chegaram até aqui?
 4. Os fundadores se dão bem?
 5. Quem está no conselho consultivo?
 6. Posso falar com um cliente da empresa?
 7. Está tudo certo com a propriedade intelectual?
 8. Onde a empresa está localizada?

6.6 PARA SABER MAIS

Livro

COHEN, Brian; KADOR, John. What Every Angel Investor Wants You to Know:  
An Insider Reveals How to Get Smart Funding for Your Billion-Dollar Idea. McGraw-Hill 
Education, 2013.

Site 

ZHANG, W. et al. 3 Strategies to Convince People That Your Startup Is Legit. Harvard 
Business Review, 28 maio 2021. Disponível em: https://hbr.org/2021/05/3-strategies-to-
convince-people-that-your-startup-is-legit. Acesso em: 21 jun. 2021. 

https://hbr.org/2021/05/3-strategies-to-convince-people-that-your-startup-is-legit
https://hbr.org/2021/05/3-strategies-to-convince-people-that-your-startup-is-legit


76

CAPÍTULO 7

PITCH: O QUE  
ESPERAR?
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7.1 INTRODUÇÃO

Para maior aprendizado, acompanhe este  
capítulo com o vídeo 8 – O deck de uma startup.

Neste capítulo, abordaremos ao que é um pitch, como ele deve ser e o que ele não deve 
ter.

Pretende-se, nesta parte, proporcionar condições para que você desenvolva compe-
tências de natureza cognitiva, atitudinal e operacional que lhe permitam:
 

compreender que o pitch é uma apresentação;

conhecer a estrutura adequada para um pitch;

tomar consciência do que não se deve fazer em um pitch;

reconhecer os tipos de atitudes que podem comprometer um pitch;

desenvolver a capacidade de avaliar o pitch de um empreendedor; 

identificar um bom pitch a partir das melhores práticas;

identificar os potenciais de mercado e as oportunidades de bom negócio  
em um pitch. 

Mad Men é uma série norte-americana,  
lançada em 2007, que mostra como eram as agências  
de publicidade da Nova York da década de 1960.  
No episódio 13, da primeira temporada,  
o protagonista Don Draper precisa criar  
uma campanha para um projetor de slides da Kodak.  
Para ele, o nome dado para o projetor, a Roda,  
não faz sentido, apesar da aparência arredondada.
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Ele precisa fazer um pitch sobre a cam-
panha do produto em apenas alguns 
minutos. Os representantes da Kodak já 
estão esperando-o e dizem que sabem 
o quão difícil é fazer as pessoas se 
interessarem pela tecnologia ou por algo 
que se chama Roda. 

Don Draper inicia o seu discurso afir-
mando que a tecnologia pode ser algo 
com o qual os consumidores podem se 
engajar, caso isso seja feito de maneira 
emocional. Em vez da figura da roda, ele 
traz a figura do carrossel. 

Ele aponta que, além de ser um produto 
novo, ele também pode trazer o senti-
mento de nostalgia. Draper começa a 
projetar slides de fotos de momentos 
importantes da sua vida, como do seu 
casamento e do nascimento de seus 
filhos.

Seu discurso é curto, mas emocionante:

Teddy me disse que, em grego, “nostalgia”  

significa literalmente “a dor de uma velha ferida”.  

É uma pontada no coração muito mais poderosa do que 

apenas a memória. Isso não é uma nave espacial.  

É uma máquina do tempo. Vai para trás e para a frente. 

Isso nos leva a um lugar ao qual desejamos voltar. Não 

se chama Roda. Se chama Carrossel. Permite-nos viajar 

como uma criança viaja. Voltas e voltas e voltamos  

para casa. Um lugar onde você sabe que é amado.
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O sucesso é instantâneo e os representantes 
da Kodak cancelam as reuniões com as outras 
agências naquele exato momento. Nesse pitch, 
Draper humanizou o produto e trouxe uma 
narrativa para a projeção das fotos: o produto 
não vai simplesmente mostrar fotos, ele vai 
fazer você reviver momentos e se recordar do 
quão importantes eles são. 

Uma hora ou outra, ele precisa acontecer. Sim, 
o pitch. Vamos trazer agora os passos do que 
um pitch deve conter. É importante olhar os 
dados, mas, como trouxemos no exemplo 
acima, um pouco de emoção (ou bastante)
também é bem-vindo. 

7.2 A ARTE DO PITCH

O QUE É?

O pitch é uma apresentação concisa na qual o empreendedor apresentará 
a sua ideia em poucos minutos.

QUAL É A DURAÇÃO?

Pode durar de três minutos até meia hora.

Muita gente entende que o pitch é uma forma de ganhar a atenção do 
investidor e, caso haja o interesse, uma reunião maior e mais detalhada pode 
ser agendada. Você não vai analisar todos os detalhes de uma startup no 
primeiro papo, mas, se esse papo for bom, então você vai ficar interessado e 
aí terá novas oportunidades de se aprofundar no negócio.

USAR SLIDES? 

Sim!
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Você pode esperar que o empreendedor traga uma apresentação em slides para reforçar 
a sua história, destacar números e até mostrar algumas imagens de seu produto e 
usuários.

O pitch deve ter uma progressão lógica. É uma história com começo, meio e fim. É 
importante que o empreendedor entenda isso e crie um racional de como ele apresentará 
seu produto de forma envolvente e apaixonada. Afinal de contas, o investidor também 
quer saber se o empreendedor tem paixão por aquilo que está apresentando.

Duas perguntas essenciais que um investidor anjo deve fazer

Quando você decide investir em alguém, você precisa ter em mente que terá uma relação 
longa. Por isso, faça questão de perguntar qual é a motivação do empreendedor e o 
motivo pelo qual isso é o centro de sua vida. A resposta não pode ser dinheiro, pois 
ele precisa ter uma visão e alguns sonhos na bagagem. Sabe quando falam sobre uma 
pessoa que tem brilho nos olhos enquanto fala sobre algo que ama? É isso o que você 
está procurando.

7.3 MANUAL DO PITCH PERFEITO

Trazemos aqui a referência usada pelo professor do capítulo e investidor anjo da Harvard 
Business Angels of Brazil, Sergio Furio.

PROPÓSITO DA EMPRESA

Espere encontrar aqui a definição da empresa em uma frase. O que esse empre-
endedor vai fazer ou está fazendo? O que ele quer mudar? Que tipo de mercado 
ele vai atacar? O que vai acontecer se essa empresa der certo? 

É importante entender esse impacto inicial e já imaginar onde é que o empre-
endedor quer chegar com esse plano. 

PROBLEMA

Qual a dor do cliente? O que ele está tentando resolver? 

O que foi que ele identificou no mercado que não foi atendido  
ou que é mal atendido pelas empresas atuais?

Como é que o cliente resolve esse problema atualmente sem  
o serviço desse empreendedor?

Lembre-se de que negócios só são efetivos quando efetivamente resolvem a 
dor de algum cliente.

1

2
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3

4

5

6

SOLUÇÃO

Como é que esse empreendedor vai endereçar  
o problema que ele acabou de te contar? 

O que ele criou que é capaz de resolver essa dor? 

Como ele faz isso? É importante ver o produto, seja  
com imagens da interface ou preferencialmente,  
com casos de clientes que já usaram e aprovaram.

POR QUE AGORA? 

Um dos motivos pelos quais as startups dão certo é o timing 
do mercado, quer dizer, pelo momento de criação estar 
adequado ao que as tecnologias, os comportamentos e os 
consumidores estão interessados por consumir. 

Portanto, tente entender o motivo pelo qual essa solução 
é importante hoje. Não amanhã, não ontem. Quais as 
tendências que fazem com que o momento vigente seja o 
ideal para que essa solução exista?

TAMANHO DE MERCADO

Aqui você deve entender se o empreendedor está inserido 
em um mercado gigante. Mesmo que ele atinja uma parcela 
muito pequena desse mercado, ainda assim resultaria em 
uma empresa de potencial de faturamento enorme. 

Recomendamos analisar sempre a partir de 3 pontos:

Tamanho Total do Mercado: O quanto o mercado 
inteiro movimenta.

Tamanho de Mercado Atendível: Aqui é um recorte 
um pouco menor, dentro desse mercado a empresa 
poderá atender no máximo um determinado número 
de clientes. Então tente descobrir que número potencial 
é esse. 

Tamanho de Mercado Obtível: Quanto desse mercado 
é possível e factível de ser adquirido pela startup desse 
empreendedor. 

COMPETIDORES

Aqui você vai notar quem são os competidores do empre-
endedor, como as pessoas resolvem o problema atualmente 
e quais são os diferenciais que ele propõe para esse modelo 
de negócio. 
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7

8

9

10

PRODUTO

Uma descrição mais profunda do produto, a tecnologia 
usada, as funcionalidades que ele tem, o que ele faz e o que 
ele vai fazer. É importante avaliar o roadmap desse produto 
para entender como o empreendedor enxerga essa solução 
no futuro. 

MODELO DE NEGÓCIO

Como o empreendedor vai monetizar esse projeto? 

Aqui você deve esperar para ver o modelo de venda, o 
preço que será cobrado, qual a estratégia de vendas e de 
distribuição. É interessante também buscar entender para 
quem esse produto será vendido e como chegará nesse 
cliente.  

TIME

Quem está fazendo essa empresa? Tão ou mais importante 
que a avaliação de todos os pontos anteriores é entender 
qual o histórico e a expertise de quem está tocando esse 
projeto. Qual o papel do time fundador? 

FINANÇAS

Finalmente, busque – e espere encontrar – dados financeiros. 
Um balanço, uma planilha com o caso financeiro, o fluxo de 
caixa da empresa, qual a distribuição da participação entre 
os sócios e, por fim, o quanto ele precisa nessa rodada de 
investimento. 

7.4 O QUE UM PITCH NÃO DEVE TER?

MENTIR

Ao não saber a resposta para uma pergunta, o empreendedor precisa ser 
sincero e dizer que não sabe, mas que irá procurar a resposta. Outra opção é 
confessar que o problema em questão ainda não foi resolvido.

Uma pequena lista de coisas que devem acender um sinal de preocupação durante o 
pitch. Fique alerta se identificar algum desses comportamentos.
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 NÃO SABER QUAIS SÃO OS NÚMEROS EXATOS

O empreendedor precisa ter na ponta da língua todos os números relacio-
nados ao seu negócio. O investidor anjo precisa entender completamente 
como funcionam os trâmites econômicos da empresa.

INCONSISTENTE

Dizer que a expectativa de vendas é de R$ 2 milhões e, logo depois, dizer que 
é R$ 2,5 milhões é um erro notável. Tanto os números quanto as informações 
precisam ser consistentes durante todo o pitch. Não há espaço para contra-
dições.

CONFUNDIR O INVESTIDOR

Sim, o tempo é curto, mas é essencial garantir que o pitch seja o mais didático 
possível. Para o empreendedor, uma informação pode parecer óbvia, mas pode 
ser que o investidor não saiba e isso fará com que ele fique se perguntando o 
que é aquilo em vez de prestar atenção no restante da apresentação.

NÃO REVISAR

O empreendedor que não revisa e deixa passar erros ortográficos ou de 
digitação, ou mesmo que não cuida da qualidade de imagens e da leitura de 
tabelas é um empreendedor que não tem atenção aos detalhes. Isso é um 
ponto de atenção.

DESALINHAMENTO DOS FUNDADORES

Empreendedores que discordam durante um pitch, ou que discutem 
durante uma apresentação, passam um sinal de alerta. Se na apresentação o 
time não consegue estar alinhado, então como é que estariam nas decisões 
estratégicas do dia a dia? 
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TER PRESSA

Lembre-se de que, antes de se casar, é necessário namorar. O investidor 
precisa conhecer os empreendedores com atenção e cautela. O acordo 
não precisa ser fechado para ontem. Portanto, é importante que ambos os 
lados se conheçam gradualmente até perceberem que estão na mesma 
página. O pitch é a hora do empreendedor mostrar o brilho nos olhos e o 
comprometimento em relação ao seu projeto.

VENDER APENAS O PRODUTO

O investidor não é um consumidor. Portanto, ele não precisa apenas conhecer 
o produto e seus benefícios. 

O importante é conhecer o conceito e o time que está por trás dele. O inves-
tidor foca em investir em pessoas.

Explicamos no que consiste o pitch e, no próximo capítulo, 
vamos falar sobre um elemento presente nele sobre o qual 
ainda não falamos: o PROCESSO DE VALUATION.

A seguir, encontra-se uma síntese dos temas e das 
principais ideias abordadas neste capítulo, que tiveram 
como finalidade criar condições para o desenvolvimento 
das competências propostas.

7.5 RESUMO DO CAPÍTULO

O QUE É O PITCH?

O pitch é uma apresentação curta que os empreendedores fazem 
para os potenciais investidores.

O QUE ESPERAR DE UM PITCH?

O investidor deve esperar uma apresentação bem feita, concisa, 
estruturada, informativa e com paixão. Se tudo isso for feito e 
o investidor tiver interesse, então uma nova reunião pode ser 
marcada. 
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O QUE DEVE CONTER UM PITCH?

De maneira estruturada, o pitch começa mostrando qual o 
propósito da empresa, o problema que vai ser atacado e a solução 
que a empresa propõe para isso. Deve falar do motivo pelo qual 
essa solução precisa existir agora, do tamanho potencial do 
mercado, da concorrência, dos detalhes e das funcionalidades 
do produto, do modelo de negócio, do time de fundadores e, por 
fim, de dados financeiros como projeções e até o valor buscado 
para o investimento.

O QUE NÃO FAZER EM UM PITCH?

Algumas dicas de pontos que devem levantar a bandeira da 
atenção pelo lado do investidor. Se ele percebe que há mentiras 
no pitch, ou empreendedores que não sabem números com 
exatidão. Inconsistências e confusões também são bastante 
prejudiciais. É importante ver se o empreendedor teve cuidado 
com a revisão da apresentação e se há alinhamento entre o time 
de fundadores. A pressa é inimiga da perfeição e o empreendedor 
não deve apenas tentar empurrar o produto.

7.6 PARA SABER MAIS
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CAPÍTULO 8

VALUATION
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8.1 INTRODUÇÃO

Para maior aprendizado, acompanhe este capítulo com 
o vídeo 9 – Valuation e com o vídeo 10 - Negociação.
 

Neste capítulo, falaremos sobre o que é valuation, a diferença entre os dois tipos de 
valuation (premoney e postmoney) e os métodos de valuation (valoração).

Pretende-se, nesta etapa, proporcionar condições para que você desenvolva compe-
tências de natureza cognitiva, atitudinal e operacional que lhe permitam:

conhecer o que é valuation de uma startup;

compreender que o valor de uma startup pode ser calculado de maneiras 
diferentes;

desenvolver a capacidade de fazer a proposta de investimento a partir  
da valoração de um negócio;

perceber diferentes modelos e formas de se calcular o valor de um negócio.

realizar o investimento ou não a partir das respostas dos empreendedores  
sobre questões importantes;

avaliar valores de negócios em que tem interesse de investir;

identificar o valor adequado para uma transação.

Talvez valuation não seja um termo tão desconhecido. A tradução livre é “valoração”. Se 
você já ouviu, leu ou até assistiu qualquer coisa relacionada à compra e venda de uma 
empresa, entende que ela tem um determinado valor de mercado. 

Durante a videoaula, você viu o professor Roberto Nishikawa comentando sobre o valor 
de uma startup. “Às vezes temos dois apartamentos no mesmo prédio, mas com valores 
diferentes. Isso acontece, pois existem vários fatores que determinam o preço de um 
negócio”.

Bem, é sobre isso que vamos falar neste capítulo, como calcular o valor de startups para 
que você possa fazer seu investimento. 
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8.2 O QUE É VALUATION?

O termo, que está em inglês, significa “valoração”. Em poucas 
palavras, é o valor estimado da empresa.

Como já sabemos, o investidor anjo investe uma quantia em uma 
empresa, comprando uma parcela das suas ações, em busca 
de um retorno futuro. Para que isso ocorra da melhor maneira 
possível, o investidor deve dar muita atenção ao processo de 
valuation.

O investidor anjo deve relacionar o valor da empresa ao contexto 
de constantes incertezas de uma startup e à expectativa de 
aumento de fluxo de caixa após o investimento.

Não é nem de longe uma ciência exata. Como qualquer transação 
econômica, ambas as partes querem fechar um acordo que 
melhor lhes favoreça. O investidor, por um lado, quer um valuation 
mais baixo; já o empreendedor sempre pensará em um valuation 
mais alto.

No final das contas, eles deverão entrar em um acordo, uma vez 
que serão parceiros de negócios.

De acordo com o professor do curso e membro do grupo Harvard 
Business Angels of Brazil, Roberto Nishikawa, o valor de uma 
startup é o quanto alguém está disposto a pagar por ela.

TEMPO, TEMPO, TEMPO...

De acordo com Brad Feld e Jason Mendelson, o empre-
endedor precisa determinar um valor de acordo com o 
tempo. Ou seja, antes de pensar imediatamente no valor, 
é necessário saber em quanto tempo a empresa chegará 
ao nível que ela busca. Só assim os cálculos poderão ser 
feitos de forma mais exata.

Por exemplo: se a empresa ainda está dando os seus 
primeiros passos, quanto tempo levará para ela lançar o 
seu primeiro produto?

Se o produto já está no mercado, quanto tempo levará 
para atingir um determinado número de usuários ou um 
valor de receita específico?
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FERMENTO NA RECEITA

O investimento será o fermento que falta para fazer 
o bolo crescer. Por isso, é muito importante pensar no 
crescimento da receita.

Deixando as metáforas culinárias de lado, a receita é 
todo o dinheiro recebido pela empresa. 

Portanto, é relevante, antes de determinar a quantia a ser 
pedida, saber qual é o valor mensal ou o burn rate total 
que a empresa precisará até atingir o ponto buscado.

Mas, depende...

Em relação ao tempo, a duração varia radicalmente 
dependendo da área da empresa. Uma startup tecno-
lógica, por exemplo, pode progredir bastante em torno 
de um ano. Por isso, essa questão também deve ser 
analisada.

Por fim, negocie.

O empreendedor pode chegar com o valor e apresentar 
o que precisa por uma determinada participação. Mas 
o investidor deve pensar o que, é que além do dinheiro, 
só ele pode aportar? Contatos, conhecimento, dicas, 
mentorias? Isso joga a favor do investidor, que pode até 
negociar uma participação maior na empresa ao aportar 
muito mais do que dinheiro. 

O INVESTIMENTO ANJO NA PRÁTICA

Analise a quantidade de dinheiro que o empreendedor 
precisa em relação à porcentagem que ele está disposto 
a ceder. Essa é uma forma inicial e rápida de se valorar a 
startup.

Tipicamente, o empreendedor busca o investidor com 
um plano de crescimento em suas mãos. Ele precisará 
de um determinado volume de dinheiro para colocar seu 
plano em prática – seja para novas contratações, para 
desenvolvimento de produto ou até divulgação.

O empreendedor também entende que esse dinheiro 
acaba em um determinado período. Geralmente 12 ou 18 
meses.
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E é com essa conta em mãos que o empreendedor bate 
na porta dos investidores. 

Um exemplo de pensamento de como o empreendedor 
pode pensar nesse valor:

“Preciso de R$ 500.000 para contratar 3 desenvolvedores, 
2 pessoas de produto e 1 de marketing, além de investir 
em equipamentos – como computadores –, no serviço de 
hospedagem na nuvem e ter uma margem para outros 
custos operacionais. Esse dinheiro deve durar 12 meses.”

Tipicamente, o empreendedor vai oferecer entre 15% e 
20% da sua startup para um investidor anjo. Se seguirmos 
nesse exemplo com a porcentagem de 20%, teríamos um 
cenário de valoração da empresa de R$ 2.500.000,00, ou 
seja: o empreendedor cederá 20% da sua empresa em 
troca de R$ 500.000 do investidor.

8.3 A DIFERENÇA ENTRE PREMONEY  
E POSTMONEY VALUATION

Na hora do investimento, há duas formas de discutir valuation: premoney e postmoney.

É quanto a empresa vale antes do investimento. No exemplo que demos 
anteriormente, usamos o valuation premoney. A empresa vale R$ 2.500.000 
e está disposta a ceder 20% do seu capital social por R$ 500.000.

O QUE É VALUATION PREMONEY?

Aqui é quando a empresa faz o valuation somando o valor que será (ou que 
já foi) investido. 

No caso anterior, vamos considerar que a empresa captou os R$ 500.000 em 
troca de 20% da empresa. 

Agora, a empresa passa a valer os R$ 2.500.000 (valor antes da captação) +  
R$ 500.000 (valor do aporte) = R$ 3.000.000 valuation.

O QUE É VALUATION POSTMONEY?
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Mas cuidado! O fato de usarmos os dois modelos pode gerar confusão.

Durante o vídeo, Roberto Nishikawa apresentou um exemplo interessante:

Quando um investidor diz que investirá R$ 5 milhões em um valuation de 
R$ 20 milhões, ele geralmente está se referindo a um valuation postmoney. 
Nesse caso, esse investidor espera que os R$ 5 milhões comprarão 25% de 
uma empresa que vale R$ 20 milhões postmoney.

O empreendedor, por outro lado, pode entender que o investimento de  
R$ 5 milhões será feito com base em um valuation premoney de  
R$ 20 milhões, o que compraria apenas 20% de uma empresa postmoney 
valendo R$ 25 milhões.

Isso pode gerar uma certa confusão. Portanto... 

Na hora da negociação, deixe explícito  
se a conversa é sobre premoney ou postmoney.

8.4 QUAIS SÃO OS MÉTODOS DE VALUATION?

Agora, entraremos em detalhes sobre as avaliações disponíveis para que você possa 
valorar uma empresa.

QUANTO O EMPREENDEDOR PRECISA E 
QUANTO EQUITY ELE ESTÁ DISPOSTO A CEDER

No investimento anjo, esse é o modelo geralmente utilizado. Lembre-se de que 
estamos falando de empresas incipientes, que na maioria dos casos ainda não 
apresentam dados concretos de mercado, como faturamento, crescimento, 
EBITDA – Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.

TRÊS PERGUNTAS ESSENCIAIS QUE PRECISAM SER RESPONDIDAS

1 | Qual é a quantia?

2 | Qual será o uso?

3 | Qual é o percentual recebido em troca?
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Aqui, o investidor está colocando seu dinheiro pensando no futuro, pois, se 
usar qualquer um dos métodos tradicionais de valoração da empresa, vai 
chegar à conclusão de que ela vale R$ 0.

Portanto, o modelo mais usado é entender quanto dinheiro o empreendedor 
precisa e negociar a participação societária – pois, como dissemos, tende a 
variar entre 15% e 20%.

MÚLTIPLOS

Nesse caso, se faz um cálculo a partir de múltiplos aplicados em outras 
transações no mesmo mercado.

Você pode considerar o valor do faturamento dos últimos 12 meses ou então o 
EBITDA – Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.

Por exemplo: uma empresa na área de fintech que faturava R$ 10 mi por ano e 
foi vendida por R$ 70 mi. A empresa foi vendida por 7 vezes seu faturamento –  
7 é o múltiplo do qual estamos falando.

Essa não é uma forma habitual de calcular valor em um investimento anjo, mas 
é uma boa forma de olhar para transações de startup em um investimento do 
nível de Série A, por exemplo.

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

O fluxo de caixa descontado é uma das formas mais tradicionais de calcular o 
valor de uma empresa tradicional. Ele leva em conta a capacidade de geração 
de caixa futuro e traz esse montante para o valor presente e isso define o valor 
da empresa. 

Não vamos demonstrar aqui matematicamente como se faz isso, pois esse 
tipo de modelagem não se usa para um investimento anjo (e pouco se usa 
para investimentos em startups no geral).

Após o pitch e o processo de valuation, está na hora 
do aperto de mãos que culminará em uma parceria 
bem-sucedida. Vamos aos modelos de investimento e 
de contratos.
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8.5 RESUMO DO CAPÍTULO

A seguir, encontra-se uma síntese dos temas e das principais 
ideias abordadas neste capítulo, que tiveram como finalidade 
criar condições para o desenvolvimento das competências 
propostas. 

O QUE É VALUATION?

Valuation é o processo de valoração da empresa. É o que alguém 
está disposto a pagar por uma empresa.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE VALUATION?

São dois: premoney e postmoney. Um deles é a forma como a 
empresa é valorada antes do investimento (premoney) ou a 
valoração após o investimento (postmoney).

O QUE É VALUATION PREMONEY?

Quando o investidor faz o valuation pensando em quanto vale a 
empresa naquele exato momento.

O QUE É VALUATION POSTMONEY?

Quando o investidor faz o valuation pensando em quanto vale 
a empresa naquele exato momento, somando com o valor do 
investimento que a empresa busca.

COMO FUNCIONA O INVESTIMENTO ANJO?

O empreendedor pode trazer o quanto precisa e o quanto está 
disposto a ceder de participação da empresa para o investidor. O 
investidor pode e deve negociar sua participação nesse negócio.

EXISTEM OUTROS MÉTODOS DE VALUATION?

Métodos como o fluxo de caixa descontado ou usando o cálculo 
de múltiplos também podem ser usados, mas para startups em 
estágios mais avançados de investimento.
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CAPÍTULO 9

MODELOS DE 
INVESTIMENTOS  
E CONTRATOS
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9.1 INTRODUÇÃO

Para maior aprendizado, acompanhe este capítulo com o vídeo 11 
– A Contratação e com o vídeo 12 – Modelos de Investimento.

Neste capítulo, falaremos sobre o que é um memorando de entendimento, o que é due 
diligence, quais são as informações que devem estar presentes no contrato e os três 
tipos de modelos de investimentos e de contratos.

Pretende-se, neste capítulo, proporcionar condições para que você desenvolva compe-
tências de natureza cognitiva, atitudinal e operacional que lhe permitam:
 

saber que existem três modelos de investimento mais praticados  
no investimento anjo; 

conhecer os principais termos relacionados a um contrato de investimento;

tomar consciência de que o processo de investimento é longo,  
minucioso e detalhado;

aplicar os conhecimentos adquiridos no curso em uma rodada  
de investimento individual ou com um grupo de anjos.

De acordo com David Frydlinger, Oliver Hart e Kate Vitasek, em um artigo para a 
revista Harvard Business Review, a empresa de hardware Dell firmou um acordo de 
uma década com a empresa de remessas FedEx. O contrato tinha mais de cem páginas, 
todavia isso não foi o suficiente para que a parceria fosse satisfatória para ambas as 
partes. As duas empresas estavam insatisfeitas, mas o contrato dificultava a separação. 

Ter um contrato adequado é importante para o investidor e para o empreendedor. E 
não é preciso ter um documento de 100 páginas para garantir direitos e deveres de 
uma maneira transparente. É por isso que falaremos sobre a importância de redigir 
um contrato adequado, que satisfaça ambas as partes. Agora que os sonhos já foram 
metamorfoseados em um projeto concreto, chegou a hora de nos aprofundarmos nos 
trâmites burocráticos.
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9.2 O MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS

Antes de investir, há alguns documentos que são essenciais. Dentre eles, está  
o memorando de entendimento, também conhecido como MOU (memorandum  
of understanding).

Nele, devem constar todas as informações essenciais.

As partes: ou seja, quem são os envolvidos nesse investimento

Quem é o investidor?

Qual é a empresa?

Quem é o devedor?

Quem é o receptor?

Quem são os sócios?

Qual é o modelo de investimento e suas nuances

Qual é a quantia?

Qual é a duração?

De que forma o aporte  
será feito?

O investimento será feito 
de uma vez ou de forma 
parcelada?

Qual será o percentual de 
participação quando a dívida 
se converter?

Qual é o percentual de cada 
sócio antes e depois do 
investimento?

Qual modelo será usado na operação? Vamos ver alguns modelos ainda neste 
capítulo.

Os direitos do investidor após a conclusão do negócio

Ele terá direitos de 
governança ou direitos 
relativos à liquidez das ações?

Entrará no conselho?

Será um membro efetivo?

Será um observador?

Terá direitos de veto?

Todos os termos que garantem a participação do investidor.
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Due diligence

O que é due diligence? 

É uma avaliação legal, contábil e financeira da empresa que busca o inves-
timento.

Antes de embarcar em um negócio, o investidor precisa dessa análise para 
verificar se tudo está em ordem. O documento sai entre 45 e 60 dias e só após 
essa avaliação é que o investidor pode dar a sua resposta final.

Exemplo de contrato: vamos deixar um exemplo de contrato disponível 
para que você possa ter como referência. Reforçamos que o modelo é só 
um exemplo e que você deve consultar um advogado para a criação do seu 
próprio contrato.

9.3 SEIS TERMOS QUE VOCÊ PRECISA CONHECER

Um contrato sempre traz termos bem específicos e, embora seja importante que você 
sempre tenha o acompanhamento de um advogado, deixamos aqui alguns termos que 
é fundamental para que você conheça.

LOCK UP

Expressão que, em português, significa 
“trancar”. O contrato precisa estabe-
lecer uma duração de tempo que o 
empreendedor e o investidor devem 
respeitar antes de vender suas ações. 
Comumente, por um ou dois anos. Afinal, 
quando o contrato de investimento foi 
acordado, houve um acordo de compro-
metimento entre ambas as partes.

TAG ALONG

Expressão em inglês que pode ser 
traduzida como “ir junto”. É um meca-
nismo que visa a segurança dos acio-
nistas minoritários. Dessa forma, 
empreendedores e investidores podem 
vender suas ações de acordo com as 
mesmas regras. Se o tag along for 80%, 
ambos receberão 80% do valor por ação. 
Se um vai, todos podem ir junto e no 
mesmo compasso.
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DRAG ALONG

Expressão que pode ser traduzida como 
“arrastar junto”. Nesse caso, um acionista 
pode arrastar o outro e obrigá-lo a vender 
suas ações. Parece agressivo, mas não 
é. É só uma metáfora. O importante é 
lembrar que, já no contrato, isso deve ser 
estabelecido.

Se a maioria dos acionistas decidirem 
vender a empresa, isso pode arrastar 
os outros a venderem suas ações. 
Nisso, o valor da venda será o mesmo 
para absolutamente todos. 

ABERTURA DE CAPITAL

Também conhecido como IPO (Initial 
Public Offering), que pode ser traduzido 
como “oferta pública inicial”. Se a 
empresa decidir abrir o capital para 
que outros indivíduos comprem suas 
ações na Bolsa de Valores, o investidor 
também poderá incluir suas ações na 
oferta pública. 

Nem sempre os investidores conseguem 
vender, uma vez que o mercado não se 
interessa tanto por comprar ações dos 
investidores. Assim, em uma eventual 
abertura, o investidor pode tomar 
algumas atitudes: desvincular suas ações 
do acionista ou pedir um registro de 
oferta pública secundária de venda de 
ações para que ele possa vender na Bolsa 
de Valores.

RETORNO MÍNIMO

Assim que o empreendedor decidir 
vender a sua ação, o investidor também 
poderá fazer o mesmo. Contudo, se 
o valor que o investidor for receber 
for menor do que o retorno mínimo 
esperado por ele, ele tem o direito de 
receber um valor mais alto do que o 
recebido pelo fundador. 

CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA

Caso um dos fundadores não se iden-
tifique mais com a empresa e prefira 
sair, há uma cláusula que o impede 
de abrir outra empresa que seja uma 
concorrente. Ele não pode contratar 
funcionários da antiga empresa ou 
entrar em contato com os clientes e os 
fornecedores.

Essa regra, no entanto, não vale para 
os investidores. Como eles precisam ter 
uma carteira de ativos diversificada, é 
bastante provável que eles invistam em 
mais de uma empresa do mesmo ramo. 
Portanto, essa cláusula é apenas para os 
empreendedores

VESTING DOS EMPREENDEDORES

Vesting pode ser traduzido para 
“vestimenta”. Já ouviu aquela expressão 
“vestir a camisa da empresa”? É basica-
mente sobre isso. O investidor precisa 
ter documentado que os fundadores 
irão se dedicar exclusivamente para 
a empresa, em tempo integral, con-
duzindo o plano de negócios que o 
investidor aprovou. Geralmente, tem 
uma duração de três a cinco anos. Caso 
os fundadores optem por sair, eles per-
dem uma parte da participação.
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9.4 MODELOS DE INVESTIMENTOS  
E DE CONTRATOS

Não há apenas uma forma de se investir, 
mas três. A tríade é a seguinte: o mútuo 
conversível, o investimento direto  
e o venture debt.

Os termos técnicos, às vezes, podem 
parecer complicados, mas vamos 
explicá-los.

MÚTUO CONVERSÍVEL

O que é? É o modelo mais comum e mais utilizado nesse tipo de investimento. 

Esse modelo tem outro nome? Também é conhecido como dívida conversível.

Quando ocorre? Costuma ser feito na fase inicial da empresa.

Como funciona? Os investidores são os credores. Ou seja, eles emprestam uma 
quantia. Dessa forma, quando as condições do contrato forem cumpridas, o 
valor investido se transformará em ações da empresa. O investidor empresta 
a quantia esperando que, no futuro, ele consiga esse valor de volta na forma 
de capital da empresa.

Quando o percentual é definido? Pode ser definido no momento da nego-
ciação entre investidor e empreendedor, mas ele pode variar de acordo com 
o desempenho da empresa até a concretização do mútuo.

O investidor entra como sócio? Não. Isso não muda muito a prática da 
relação entre investidor e empreendedor, mas garante ao investidor maior 
segurança – pois não é preciso entrar no capital social de uma empresa que 
ainda está em seu estágio inicial. 
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Qual é o tipo de sociedade? A empresa se mantém como uma Sociedade 
Limitada por mais tempo. Ela exige que a empresa tenha dois ou mais 
sócios. Há um limite do número de sócios e, caso entre mais um indivíduo, é 
necessário atualizar o contrato social.

Como é o contrato? É um contrato simples, menor e menos complexo. 
Portanto, é menos oneroso. Não é necessária uma formalização do registro 
em órgãos específicos e a taxa de juros não é tão alta se for comparada com 
a de um empréstimo bancário.

INVESTIMENTO DIRETO NA STARTUP

O que é? Esse modelo nós já conhecemos. Nele, o investidor ganha um 
percentual societário (equity).

Esse modelo tem outro nome? Ele também é conhecido como participação 
direta, participação societária ou participação acionária.

Quando ocorre? Pode ser feito em estágios iniciais ou mais tardios da startup.

Como funciona? O investidor investe uma quantia e, em troca, recebe um 
percentual das ações da empresa, que ele pode revender quando perceber 
que poderá recuperar o valor que investiu e ter lucro.

Quando o percentual é definido? No momento do valuation e da negociação.

O investidor entra como sócio? Sim. É preciso alterar o contrato social 
imediatamente.

Qual é o tipo de sociedade? Sociedade Anônima, modelo em que cada sócio 
possui ações da empresa.

Como é o contrato? A regulamentação é feita com mais detalhes, uma vez 
que o investidor se torna um sócio e, portanto, tem mais controle. Aqui, o 
contrato social precisa ser modificado e deve ser criado um contrato de 
subscrição de ações e um acordo de acionistas.
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VENTURE DEBT

O que é? É um instrumento de financiamento. Ele é muito utilizado por 
empresas que ainda não têm um histórico longo no mercado. 

Esse modelo tem outro nome? O termo, em inglês, significa “empréstimo 
de risco”.

Quando ocorre? Ele é flexível e pode ser utilizado em diversos momentos. 
Pode ser feito no começo de uma startup ou entre diferentes rodadas. 

Como funciona? É um financiamento feito pelo investidor na forma de dívida 
não conversível, sem receber um percentual da empresa.

Quando o percentual é definido? Não há percentual.

O investidor entra como sócio? Não. O investidor entra como um credor de 
um empréstimo. Ele ganhará o dinheiro de duas formas. A primeira será com 
o kicker – uma espécie de “prêmio” pelo empréstimo do capital; a segunda 
será com o pagamento do empréstimo com as condições estabelecidas em 
contrato. 

Qual é o tipo de sociedade? Não é uma sociedade.

Como é o contrato? Assim como os outros, ele deve ser extremamente 
detalhado acerca dos direitos dos empreendedores e dos investidores. 

Em ANEXO, você encontrará o modelo do Termo de Investimento da HBSAAB.

Após todo esse processo, o investimento foi feito. Acabou? Não, pelo contrário. Agora é 
hora de acompanhar o projeto.
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O QUE É UM MEMORANDO DE ENTENDIMENTO?

É um documento no qual devem estar todas as informações 
essenciais sobre o investidor e o empreendedor, qual é o modelo 
de investimento, os direitos do investidor após a conclusão do 
negócio e due diligence.

O QUE É DUE DILIGENCE?

É uma avaliação legal, contábil e financeira da empresa que busca 
o investimento.

O QUE DEVE TER EM UM CONTRATO?

Informações essenciais sobre as partes.

Informações sobre o valor do aporte.

Informações sobre os direitos do investidor e do empreendedor.

O QUE É LOCK UP?

Duração de tempo que o empreendedor e o investidor devem 
respeitar antes de vender as ações.

O QUE É TAG ALONG?

Empreendedores e investidores podem vender suas ações de 
acordo com as mesmas regras.

O QUE É ABERTURA DE CAPITAL?

É o momento em que a empresa abre o capital para que outros 
indivíduos comprem suas ações na Bolsa de Valores. Nesse caso, o 
investidor também pode incluir suas ações na oferta pública.

O QUE É DRAG ALONG?

Se a maioria dos acionistas decidirem vender a empresa, isso pode 
fazer com que os outros vendam também.

9.5 RESUMO DO CAPÍTULO

A seguir, encontra-se uma síntese dos temas e das principais 
ideias abordadas neste capítulo, que tiveram como finalidade 
criar condições para o desenvolvimento das competências 
propostas.



104

O QUE É VESTING?

Confirmação de que os fundadores se dedicarão exclusivamente 
para a empresa.

O QUE É CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA?

Caso um dos fundadores não se identifique mais com a empresa 
e prefira sair, há uma cláusula que o impede de abrir outra 
empresa que seja uma concorrente. Ele não pode contratar 
funcionários da antiga empresa ou entrar em contato com os 
clientes e os fornecedores. Essa regra, no entanto, não vale para 
os investidores.

QUAIS SÃO OS TRÊS TIPOS DE INVESTIMENTOS  
E DE CONTRATOS?

Mútuo conversível.

Investimento direto na startup.

Venture debt.

O QUE É MÚTUO CONVERSÍVEL?

Modelo em que os investidores aportam uma quantia de capital 
que dá a eles o direito de transformar ações da empresa em uma 
ação futura.

O QUE É INVESTIMENTO DIRETO NA STARTUP?

Modelo em que o investidor compra um percentual societário 
(equity).

O QUE É VENTURE DEBT?

É um financiamento feito pelo investidor na forma de dívida não 
conversível, sem receber um percentual da empresa.
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CAPÍTULO 10

COMO    
ACOMPANHAR  
SEU INVESTIMENTO
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10.1 INTRODUÇÃO

Para maior aprendizado, acompanhe este capítulo  
com o vídeo 13 – O que pedir em relatórios?

Neste capítulo, falaremos sobre a importância do acompanhamento 
cuidadoso após o investimento ser feito, como devem ser os relatórios  
e com qual frequência eles devem ser enviados.

Pretende-se, nesta parte, proporcionar condições para que você desenvolva compe-
tências de natureza cognitiva, atitudinal e operacional que lhe permitam:

compreender que o investimento anjo deve ser acompanhado de perto, 
verificando números e resultados;

desenvolver seu formato de análise para pedir relatórios customizados  
e de interesse mútuo;

realizar uma análise correta com as informações enviadas, mensalmente,  
sobre a empresa; 

identificar indicadores de sucesso para o crescimento da empresa;

avaliar os avanços dos empreendedores com relatórios mensais.

Sim, investidor anjo, após toda essa jornada, finalmente o acordo foi fechado!

E agora? O que deve ser feito?

Anteriormente, usamos a metáfora do namoro e do casamento. Pois é, agora é o 
momento de viver a vida de casado. Ou seja: acompanhar em todos os momentos, na 
riqueza ou na pobreza.

E como é preferível a riqueza, os investidores anjo precisam acompanhar seus inves-
timentos com muito cuidado.

Não há uma receita de bolo para isso: cada startup tem suas particularidades. Portanto, 
cada investidor deve olhar para um fator que seja importante para a empresa com 
a qual ele se engajou. Cada acompanhamento deve se adequar à empresa que está 
sendo acompanhada.
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POR QUE DEVO ACOMPANHAR?

Para saber como está a situação financeira da empresa.

Para saber o que está acontecendo.

Para incentivar os empreendedores a terem uma cultura de análise:

para poder ajudar em eventuais problemas;
para ter insights de como mentorar esse empreendedor.

10.2 O QUE ESPERAR DE UM RELATÓRIO?

Rebuscado ou direto ao ponto?

Direto ao ponto. Ou seja: simples, curto e objetivo.

Qual deve ser a frequência?

O relatório simples deve ser mensal, já o mais detalhado 
deve ser trimestral.

Qual deve ser o tamanho?

Um parágrafo. O mínimo? Meia página. O máximo?  
Uma página. Dez páginas? Nem pensar!
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Pode ter bullet points (uma lista feita em tópicos)?

Com certeza! Isso traz clareza e objetividade para o que 
realmente precisa ser abordado.

Pode ter pedidos de socorro?

Sim! Ser um investidor anjo também é aconselhar. Às 
vezes, um problema que parece sem solução para os 
fundadores pode ser resolvido facilmente pelo investidor, 
em razão de sua experiência e seu networking.

E as reuniões?

É importante lembrar que o relatório não substitui 
reuniões entre o investidor e o empreendedor. O relatório 
é uma forma de manter o investidor informado de pontos 
importantes com frequência, enquanto as reuniões são 
feitas para ajudar na tomada de decisões e na resolução 
de desafios. Quanto mais claros os relatórios, mais 
produtivas as reuniões.

10.3 COMO ESTRUTURAR O RELATÓRIO?

Segue um exemplo de como estruturar e o que pedir no seu relatório.

O que deu certo nesse último mês?

Busque aqui saber sobre testes que estavam sendo feitos, sobre novas 
funcionalidades de produtos, sobre contratos que estavam parados e que 
podem ter sido fechados.
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E o que deu errado?

O que não funcionou?

Quais eram as teses que acabaram não se confirmando ou as expectativas 
criadas que não saíram do papel?

Qual o motivo pelo qual não funcionaram?

Entradas e saídas de funcionários

Entrou gente nova? Em que cargo? 

Teve gente que saiu? É preciso repor essas pessoas?

Vendas

Qual o número de vendas do mês? 

Quantos novos usuários?

Quais novos contratos foram fechados?

Desafios

Desafios específicos pelos quais a startup esteja passando  
e precisa de ajuda.

Como o investidor pode ajudar?

Notas e comentários:

O que mais é digno de nota que precisa ser comentado ou apresentado?

Um novo concorrente? O investimento em um modelo parecido?
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10.4 RESUMO DO CAPÍTULO

10.5 PARA SABER MAIS

A seguir, encontra-se uma síntese dos temas e das 
principais ideias abordadas neste capítulo, que tiveram 
como finalidade criar condições para o desenvolvimento 
das competências propostas.

COMO DEVO ACOMPANHAR APÓS FAZER O INVESTIMENTO?

Por meio de relatórios – mas lembre-se de manter reuniões 
frequentes com o empreendedor.

COMO DEVE SER UM RELATÓRIO?

Simples, curto e objetivo. Com o mínimo de meia página e o 
máximo de uma página. Pode ser feito por meio de tópicos e deve 
trazer informações detalhadas sobre os números da empresa.

O QUE DEVE SER ABORDADO?

O relatório deve informar ao investidor o que deu certo e o que 
deu errado naquele período. É interessante também mostrar 
novas contratações e as saídas da empresa. É importante trazer 
dados relacionados às vendas e aos novos contratos, além dos 
desafios pelos quais a empresa vem passando. Por fim, comentar 
algo que seja relevante com relação à empresa ou ao mercado.
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CAPÍTULO 11

CICLO DE VIDA  
DA STARTUP
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11.1 INTRODUÇÃO

Para maior aprendizado, acompanhe este capítulo com o 
vídeo 14 – Ciclo de vida da startup.

Neste capítulo, abordaremos as etapas pelas quais passam uma startup em seu ciclo 
de vida: seed stage (fase da semente), early stage (fase inicial), growth stage (fase de 
crescimento) e late stage (fase final).

Pretende-se, nesta parte, proporcionar condições para que você desenvolva compe-
tências de natureza cognitiva, atitudinal e operacional que lhe permitam: 

compreender que uma startup tem um ciclo de começo, meio e fim;

reconhecer que um investimento começa, mas também termina;

construir uma relação com empreendedores no seu dia a dia antes  
e depois do investimento;

identificar as diferentes fases de uma empresa, suas características  
e necessidades. 

A startup, assim como um ser humano, um animal ou uma planta, tem um ciclo de 
vida. Início, meio e fim. É bom avisar de antemão: a startup tem um ciclo de vida curto. 
Todavia, ela não precisa necessariamente morrer. Ela pode se expandir e entrar em um 
novo ciclo.

Carter Cast, em um artigo para a revista Harvard Business Review, afirmou que  
o ciclo de vida de uma empresa é semelhante à figura de um dinossauro específico:  
o brontossauro.

Fonte: Disponível em: https://
www.scientificamerican.com/

article/the-brontosaurus-is-back1/

Acesso em: 1 set. 2021.
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Segundo Carter, tem a inclinação do perfil de um brontossauro: começa tentando 
encontrar um produto e um mercado. Em seguida, ganha impulso na fase da incubação. 
A partir dessa inicialização, há um aumento exponencial da receita. Logo após, há o 
escalamento e o crescimento notáveis. Após esse crescimento, que seria o pescoço 
do brontossauro, haveria um nivelamento e, logo após, o declínio da fase madura, 
finalizando na cabeça que aponta para baixo.

A startup tem quatro fases principais: o seed stage (fase da semente), early stage (fase 
inicial), growth stage (fase de crescimento) e late stage (fase final). O uso da metáfora 
com a semente não é em vão. O ciclo de vida de uma startup realmente lembra o ciclo 
de vida de um organismo vivo da natureza. 

Nível de produto

É uma versão bastante inicial, muitas vezes um MVP – Produto Mínimo Viável – ou uma 
pequena evolução de seu protótipo.

Modelo de negócio

Ainda não há vendas e a empresa não tem qualquer faturamento.

Dedicação/tamanho do time

Aqui ainda vemos a incerteza. É possível que nessa etapa nem o time de founders 
esteja completo. Muitas vezes, vemos uma pessoa de produto buscando uma pessoa  
de tecnologia para poderem estruturar a startup. 

Também é pouco provável que esse time já tenha uma dedicação integral no projeto.  
É geralmente uma fase de transição, então é natural encontrarmos empreendedores 
que ainda dividem seu tempo com outros projetos.

Qual é o tipo de investimento comum nessa fase? Como aqui o produto ainda é uma 
ideia, é muito comum que os fundadores invistam o próprio dinheiro (bootstrapping) 
ou que recebam o investimento de familiares e amigos. 

11.2 QUAL É O CICLO DE VIDA DA STARTUP?

investimento?SEED STAGE: A SEMENTE FOI PLANTADA

Seed stage, em português, é a fase da semente. A startup começa com um 
sonho, uma ideia e a identificação das dores dos clientes. Ainda é uma fase 
inicial. É um momento mais introspectivo do empreendedor, que começa a 
ideação e, depois, busca a captação de investimentos. 
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investimento?EARLY STAGE: A SEMENTE GERMINA E VIRA MUDA

Early stage, em português, é a fase inicial. É um período de estruturação em 
que a startup começa a tomar forma. A governança passa a ser mais complexa. 
É o momento em que a empresa encontra seu Product Market Fit, ou seja, 
os consumidores que desejam comprar e usar o seu produto. Conceitos são 
elaborados, protótipos são testados e decisões são feitas.

Nível de produto

Seu produto ainda é uma versão inicial, mas ele já não é mais um protótipo ou um MVP. 
É um produto que pode rodar e operar bem, mas com um número de funções ainda 
limitado.

O produto de uma startup early stage está em constante evolução e a relação entre 
produto/cliente precisa ser acompanhada de perto para que ele possa ser desenvolvido 
e aprimorado.

Modelo de negócio

Já existe um modelo de venda e a empresa já tem algum faturamento mensal. Pode ser 
por vendas diretas ou um modelo de assinatura. Esse valor pode variar, mas podemos 
dizer que é um faturamento baixo. O importante aqui é entender a taxa de crescimento 
mês a mês. Acompanhe com o fundador o quanto sua empresa tem crescido dentro de 
um determinado período. 

Dedicação/tamanho do time

O time ainda é enxuto e você vai encontrar os fundadores fazendo a maior parte dos 
trabalhos. Geralmente vemos 3 papéis fundamentais: Tecnologia/Produto e Comercial, 
que devem estar divididos entre os fundadores.

Qual é o tipo de investimento comum nessa fase? Aqui, a startup já tem um protótipo, 
portanto, é comum que entre a presença do investidor anjo. 

ATENÇÃO: 

Apesar de o investimento anjo ocorrer comumente na early stage, ele também pode ser 
aplicado durante a seed stage.
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investimento?GROWTH STAGE: PLANTA ADULTA

Growth stage, em português, é a fase de crescimento. Sabe quando a planta 
já está com as folhas bem verdes e pronta para gerar novas sementes no 
mundo? No caso das startups, são as suas novas ideias sendo espalhadas. 
Nesse estágio, seus modelos já foram testados e já há a presença de clientes. 
Aqui, o desafio é aumentar as vendas e escalar o negócio.

Ela pode, finalmente, se tornar autossustentável e atingir o breakeven. 

Nível de produto

Produto já está em fase bastante refinada. É capaz de atender a um grande volume de 
pessoas no B2C ou mesmo de atender importantes empresas no B2B.

A base já está bastante consolidada e as empresas já podem até ter pequenas perso-
nalizações para atender melhor suas necessidades.

Modelo de negócio

A empresa já tem modelo de negócio bastante definido e contratos bem feitos.

Fatura até 500k/mês.

Dedicação/tamanho do time

O time já conta com 15 – 50 pessoas. Há pessoas em produto/marketing/atendimento a 
clientes/vendas. Já é uma estrutura de empresa.

Qual é o tipo de investimento comum nessa fase? Quando a startup já cresceu, geral-
mente o investimento é o venture capital.
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investimento?LATE STAGE: INEVITAVELMENTE, TODAS AS FOLHAS CAEM...

Late stage, em português, é a fase final. A frase é famosa e verdadeira: para 
morrer, basta estar vivo. Mas não é a morte da empresa, é a morte de uma 
fase. Aqui ocorre a saída do investimento. A startup deixa de ser uma startup 
e pode passar a ser uma organização maior e mais complexa. As opções 
são duas: ela pode ser vendida para grandes investidores ou pode passar 
pela abertura do capital. A empresa já tem um tamanho considerável e um 
faturamento que a coloca como uma das principais referências de sua área 
no mercado.

Nível de produto 

O produto principal já domina o mercado e a empresa tem um bom portfólio de novos 
produtos para atacar novos mercados e aumentar sua participação de mercado.

Modelo de negócio

A empresa já tem modelo de negócio bastante definido e contratos bem feitos. 

Fatura mais de 1 mi/mês

Dedicação/tamanho do time

O time já conta com mais de 100 pessoas nas mais diversas áreas. 

Qual é o tipo de investimento comum nessa fase? Tipicamente essa startup vai buscar 
o investimento de um Private Equity, a venda para um grupo maior ou fusão com outra 
referência do mercado.
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investimento?E O INVESTIDOR ANJO NESSA HISTÓRIA?

Após se tornar um grande player, o investidor anjo pode optar pela estratégia 
de saída ou exit. Além disso, pode ocorrer a abertura do capital, uma venda 
para uma empresa maior ou uma fusão.

Há uma lenda urbana que diz que quando você pensa que está na hora de 
ir embora da festa, é porque você já deveria ter ido há cinco minutos. Não 
podemos comprovar sua veracidade, mas podemos garantir que se preparar 
para o exit é obrigatório para todos os investidores.

No próximo capítulo, iremos discutir as melhores formas de lidar com o fim desse ciclo.

11.3 RESUMO DO CAPÍTULO

A seguir, encontra-se uma síntese dos temas e das principais 
ideias abordadas neste capítulo, que tiveram como finalidade 
criar condições para o desenvolvimento das competências 
propostas.

QUAIS SÃO AS QUATRO FASES PRINCIPAIS  
DO CICLO DE VIDA DE UMA STARTUP?

Seed stage (fase da semente)

Early stage (fase inicial)

Growth stage (fase do crescimento)

Late stage (fase final)

O QUE É SEED STAGE?

É a fase inicial de uma startup. Começa com a identificação  
da dor de um cliente, uma ideia e a busca por recursos.



119

O QUE É EARLY STAGE?

É um período de estruturação em que a startup começa a tomar forma.  
O momento em que a empresa encontra seu Product Market Fit, ou seja,  
os consumidores que desejam comprar e usar o seu produto.

O QUE É GROWTH STAGE?

Nesse estágio, seus modelos já foram testados e já há a presença de clientes. 
Aqui, o desafio é aumentar as vendas e escalar o negócio.

O QUE É LATE STAGE?

A empresa já tem um tamanho considerável e um faturamento que a coloca 
como uma das principais referências de sua área no mercado.

11.4 PARA SABER MAIS
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CAPÍTULO 12

SAÍDA DO   
INVESTIMENTO
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12.1 INTRODUÇÃO

Para maior aprendizado, acompanhe  
este capítulo com o vídeo 15 – Exit.

Neste capítulo, falaremos sobre o que é a saída ou o exit, quando deve ser planejado  
e quando deve ser executado.

Pretende-se, nesta etapa, proporcionar condições para que você desenvolva compe-
tências de natureza cognitiva, atitudinal e operacional que lhe permitam:

conhecer o que é a saída do investimento e como funciona  
essa etapa do negócio; 

compreender que o investimento anjo é um formato de investimento  
que tem uma finalidade; 

tomar consciência de que o processo de investimento termina; 

planejar a saída do seu investimento no momento adequado,  
para maximizar seus lucros. 

ANTES DE ENTRAR, PENSE EM SAIR.

Parece ilógico? Queremos mostrar que não é.

Como vimos anteriormente, uma startup não será uma 
startup para sempre. Ela pode morrer, assim como pode 
crescer ainda mais e se transformar em algo muito maior.

Por isso, é essencial que o investidor anjo tenha em mente, 
desde o pitch inicial, a importância de ter uma estratégia 
de saída ou exit. 

Afinal, esse é o momento em que os investidores anjo 
ganham dinheiro. Por isso, eles devem investir em startups 
que apresentam uma estratégia de exit desde a sua criação.
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12.2 O QUE É A ESTRATÉGIA DE  
SAÍDA DO INVESTIMENTO OU EXIT?

É o momento em que a empresa cresce de acordo com o planejado e o empreendedor 
se vê diante de duas opções: vendê-la ou abrir o capital. Também conhecido como Initial 
Public Offering (IPO).

Saída do investimento, também 
conhecida como exit (“saída”, em 
português). Também pode ser 
conhecida como liquidity event 
(“evento de liquidez”, em português). 

É necessário colocar os planos no 
papel.

Uma estratégia de saída bem traba-
lhada pensa nas características espe-
cíficas da startup e nas condições 
do mercado. Assim, isso aumenta 
a probabilidade de sucesso da em-
presa, encurta o tempo de exit e 
aumenta o valuation final. Por isso, 
o planejamento é um fator essencial.

Por que os empreendedores gos-
tariam de vender a sua empresa? 
Afinal, eles têm um sonho e uma 
visão...

Quando pensamos em empreende-
dores de sucesso, geralmente cria-
mos uma imagem de pessoas como 
o Elon Musk – fundador da Tesla – ou 
Jeff Bezos – fundador da Amazon. 
Fundadores brilhantes que cons-
truíram sua jornada empreendedora 
até criarem as maiores empresas do 
mundo. 

Esse tipo de empreendedor existe, 
é claro. Mas há também uma boa 
parcela de empreendedores muito 
bons que veem o sucesso de outra 
maneira. 

O sucesso pode ser criar produtos 
relevantes, conquistar mercados, 
vender sua empresa para grupos 
maiores e aí (re)começar uma nova 
jornada empreendedora. 

Então, em muitos casos, a venda não 
é o final da vida empreendedora, mas 
sim o fim de um ciclo e o consequente 
início de uma nova jornada.

É nesse cenário que a saída do inves-
timento é algo normal. Quer alguns 
exemplos?

O YouTube tinha dois anos quando foi 
vendido ao Google, que o comprou 
por US$ 1,6 bilhão.

O Instagram tinha dois anos quan-
do foi vendido ao Facebook por  
US$ 1 bilhão.

Aqui no Brasil, em 2021, a Loasys,  
uma startup de inovação especiali-
zada na criação e no desenvolvi-
mento de aplicativos, foi comprada 
pela Alpargatas. 

São muitos exemplos de empre-
endedores que fazem a venda de 
seus negócios. 

E, quando esse momento chega, 
todo mundo ganha. Ganha o empre-
endedor uma boa quantia em 
dinheiro, ganham os investidores 
o retorno de seus investimentos e 
ganham os compradores, por terem 
comprado uma empresa relevante 
no mercado.
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Durante a videoaula, o professor e membro da Harvard Business 
Angels of Brazil, Claude Ricci, nos explicou que um exit acontece 
tipicamente com startups em estágios mais maduros – ou os 
chamados estágios tardios.

Isso ocorre porque é nesse momento que a startup atinge seu 
maior potencial como negócio e um valor de mercado bastante 
alto – o que motivaria a venda e os consequentes ganhos 
financeiros tanto para os empreendedores quanto para os 
investidores. 

Claude, porém, nos adverte de que essa premissa nem sempre é 
verdadeira. É possível encontrar bons negócios para startups que 
não estão em um estágio tardio, mas que ainda assim gerariam 
retornos significativos tanto para o empreendedor quanto para o 
investidor. 

Aqui, nem sempre a conta é um desafio matemático. E se a 
proposta for feita por um grande player do mercado? E se o bônus 
pelo pagamento for alto? E se o mercado está passando por uma 
transição e essa venda trará novos caminhos para o negócio? 

Então o empreendedor deve mirar a saída, mas ele deve saber 
que ela pode acontecer em estágios mais tardios – seja a venda ou 
a abertura de capital em um mercado de ações, ou em estágios 
um pouco anteriores. O importante é avaliar a conjuntura do 
cenário e a vontade de todos os sócios do negócio. 

O importante aqui é aprender a fazer uma leitura da conjuntura 
na qual a startup está inserida.

Existirão casos em que a startup conseguiu grandes e volumosos 
aportes em diferentes rodadas de investimento, consolidou-se 
como um dos grandes competidores do mercado e optou por 
fazer a saída do investimento ao abrir as ações na bolsa de valores 
Além disso, também existirão casos de startups que conseguiram 
boas rodadas de investimento, mas em determinado momento 
de crescimento foram assediadas por grupos maiores, ou por 
concorrentes estrangeiros e receberam uma grande oportu-
nidade de saída.

12.3 O MELHOR MOMENTO  
PARA VENDER

12.4 O QUE É PRECISO FAZER  
PARA CHEGAR AO EXIT?
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Haverá ainda os casos de startups que nem cresceram tanto, mas 
que, logo nos primeiros anos, sua tecnologia foi tão impactante a 
ponto de diversos concorrentes fazerem importantes ofertas de 
compra. 

Há casos em que a startup está fazendo um plano de uma nova 
rodada de investimento, mas o mercado estará passando por uma 
consolidação dos grandes concorrentes, então uma possibilidade 
de venda pode ser muito mais interessante do que uma captação.

Podemos ficar aqui imaginando diversos cenários. O que 
queremos dizer é que você pode até preferir uma opção, mas 
o importante mesmo é estar preparado para a venda quando o 
momento for o mais adequado.

Por isso, é importante que a startup esteja sempre crescendo, 
sempre inovando, com tecnologia adequada, e sendo cada vez 
mais relevante. Quando o momento chegar, a venda será feita.  
E todo mundo vai ganhar por isso.

A seguir, encontra-se uma síntese dos temas e das principais 
ideias abordadas neste capítulo, que tiveram como finalidade 
criar condições para o desenvolvimento das competências 
propostas.

O QUE É A ESTRATÉGIA DE SAÍDA OU EXIT?

É o momento em que a empresa cresce de acordo com o pla-
nejado e o empreendedor se vê diante de duas opções: vendê-la 
ou abrir o capital. Também conhecido como Initial Public Offering 
(IPO).

POR QUE VENDER A EMPRESA?

Empreendedores podem querer ficar e construir empresas que 
são consideradas as maiores do mundo, mas também podem 
optar por vendê-las e iniciarem novos projetos. 

12.5 RESUMO DO CAPÍTULO
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QUANDO VENDER A EMPRESA?

Depende. A venda pode ocorrer nos estágios mais tardios, mas 
também pode acontecer em estágios iniciais. Mais importante do 
que um estágio específico é a leitura do contexto e do mercado 
para vender a startup na melhor oportunidade mercadológica. 

POR QUE ELA É UMA BOA ESTRATÉGIA PARA O INVESTIDOR?

Porque é nesse momento que ele recebe o lucro que esperava no 
momento em que investiu.

12.6 PARA SABER MAIS
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CAPÍTULO 13

INFORMAÇÕES  
QUE FAZEM  
A DIFERENÇA
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13.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo, abordaremos três conjuntos de informações que fazem a diferença  
para qualquer investidor, o que pode dar errado, o que pode dar certo e, também,  
sobre alguns comportamentos que te ajudarão ao longo dessa jornada. 

Pretende-se, nesta etapa, proporcionar condições para que você desenvolva com-
petências de natureza cognitiva, atitudinal e operacional que lhe permitam:

compreender que existem boas práticas e métodos de investimento, mas que, 
mesmo que você faça tudo certo, é possível que as coisas saiam errado;

desenvolver a capacidade de identificar problemas e oportunidades  
em um eventual investimento;

planejar a tomada de decisão de um investimento com base nos conceitos 
abordados. 

O investimento é um processo lógico, estruturado, que se utiliza de técnica e experiência 
para que os negócios possam ser concretizados. 

Ainda assim, há fatores intangíveis que podem sacramentar o sucesso ou o fracasso  
de um negócio.

Como diz Bill Gross, importante investidor de um fundo de investimento chamado 
Idealab, em um TED talk intitulado A maior razão pela qual as startups obtêm 
sucesso: todo mundo tem um plano até levar um soco na cara.

Pode soar estranho, mas o que ele quer dizer é que muitas vezes planejamos e 
executamos tudo com perfeição, mas há outros fatores que influenciam diretamente 
no sucesso. E quando esses fatores chegam, de um jeito imprevisível, eles mudam todo 
o cenário para o qual estamos preparados.

De acordo com Gross, a maior razão pela qual as startups obtêm sucesso não é o dinheiro 
investido, o potencial do empreendedor e muito menos a qualidade do produto. O fator 
definitivo é o “momento do mercado”. 

Se as tecnologias, os comportamentos dos consumidores e as necessidades do mercado 
estiverem alinhadas, então há grande chance da startup obter sucesso.
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1 Stakeholder: Conceito criado na década de 1980 pelo filósofo norte-americano Robert Edward 
Freeman, trata-se de qualquer indivíduo ou organização que, de alguma forma, é impactado 
pelas ações de uma determinada empresa. Em uma tradução livre para o português, o termo 
significa "parte interressada".

13.2 O QUE PODE DAR ERRADO?

Para acompanhar este tema, assista  
o vídeo 16 – O que pode dar errado.

De acordo com Ruy Chaves, professor do curso, é importante que todos os stakeholders1 

saibam que há maior chance de uma startup dar errado do que de dar certo. Se 
analisarmos o número de startups que fecham todos os anos, podemos entender que 
se trata de um capital de risco. 

Tipicamente, o que pode dar errado em uma startup:

tamanho da oportunidade: uma startup pode não analisar corretamente  
o mercado e não dimensionar corretamente o montante de dinheiro envolvido  
e a possibilidade de ganho;

volume de recursos: a startup pode subestimar o volume de recursos 
necessários para que ela atinja um crescimento exponencial;

modelo de negócio: eventualmente a startup pode ter dificuldades  
em encontrar um modelo de negócio adequado para decolar as vendas;  
quando isso acontece, é preciso aprender a mudar de direção rapidamente  
e encontrar um novo modelo de negócio;

plano de contingência: ter um plano alternativo caso as coisas saiam diferentes 
do que havia sido planejado;

baixa capacidade de execução: um empreendedor precisa ter poder  
de execução, pois uma startup é uma empresa na qual o fundador precisa fazer  
com que as coisas aconteçam, que elas mudem de patamar; se ele não pode 
fazer isso, então é muito difícil que essa startup tenha sucesso;

conflito entre os sócios: entender se os sócios têm bom relacionamento  
entre si e estão preparados para encarar os desafios de empreender  
e passar pelos desafios de forma conjunta.
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13.3 CASO DE SUCESSO: CREDITAS

13.4 PAPO DE INVESTIDOR

Para acompanhar este tema, assista 
o vídeo 17 – Caso de sucesso.

Sergio Furio, empreendedor, investidor e professor do curso, conta a história de sua 
empresa, a Creditas. Essa empresa de sucesso começou como uma startup e sua 
primeira rodada foi realizada com os investidores anjo. O valor dessa rodada era o 
necessário para 18 meses, nos quais a empresa testou e comprovou diversas hipóteses, 
o que permitiu que a empresa conseguisse construir seu primeiro produto e comprovar 
que poderia crescer no mercado.

Posteriormente, a empresa fez rodadas subsequentes e hoje é uma das maiores 
empresas do Brasil.

Mas o ciclo não termina aí!!

Se antes Sergio Furio era um empreendedor buscando investimento, depois se tornou 
um investidor que apostou no crescimento de uma nova startup: a Creditoo.

Para acompanhar este tema, assista 
o vídeo 18 – Papo de investidor.

De acordo com Sergio Furio, algumas dicas e conselhos 
são importantes para qualquer investidor. Veja a seguir.

O Investimento anjo não é só financeiro, mas  
um investimento pessoal. Essa é uma forma de se 
manter atualizado com o que acontece de novo,  
de ser relevante no ecossistema.

Ser investidor anjo traz um grande aprendizado. 
Você aprende com outras indústrias, liga os pontos 
e passa a ser um investidor e empreendedor mais 
completo.

1

2
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3

4

5

6

7

8

9

10

Teste a resiliência do empreendedor. Sempre tere-
mos coisas que darão errado e o empreendedor  
precisa saber lidar com isso.

Mas tem que saber a hora de parar. O empreen-
dedor também precisa entender que às vezes não  
é só sobre continuar tentando, mas ler o cenário  
e se concentrar em coisas novas. 

Veja a paixão do empreendedor. As empresas que 
dão certo são aquelas nas quais os empreendedores 
têm energia!

Seja otimista. É importante saber ler o cenário, ser 
positivo e ter uma energia que ajuda o time, seja 
com provocações ou com boas colocações.

Atente-se aos indicadores de performance. No 
começo o faturamento não é tão alto, então aprenda 
a entender o potencial da empresa ao olhar seus 
indicadores.

Entenda suas limitações. Nem sempre você vai ter 
todas as respostas e saber tudo o que a empresa 
precisa.

O papel do anjo muda com o tempo. No começo 
é muito relevante, mas ao passar do tempo o inves-
tidor anjo passa a perder sua relevância e seu papel 
na empresa.

O investimento anjo tem um fim. Se a empresa 
retorna seu investimento, você tem um ganho de 
capital interessante – e pode voltar a investir em 
novos negócios.
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13.5 RESUMO DO CAPÍTULO

A seguir, encontra-se uma síntese dos temas e das 
principais ideias abordadas neste capítulo, que tiveram 
como finalidade criar condições para o desenvolvimento 
das competências propostas. 

O MOMENTO IMPORTA

Muitas vezes o empreendedor tem um bom produto, tem  
um bom time, tem bons investidores, mas o que realmente faz  
a empresa decolar (ou não) é o timing do mercado.

O QUE PODE DAR ERRADO?

A maior chance de uma startup é falir, e o investidor precisa 
estar a par disso. Ainda assim, é importante olhar para pontos 
como tamanho da oportunidade, volume de recursos, modelo 
de negócio errado, plano de contingência, baixa capacidade  
de execução e conflito entre sócios.

CASO DE SUCESSO: CREDITAS

Hoje conhecida como uma das mais proeminentes empresas 
do país, a Creditas surgiu a partir de um investimento anjo,  
que permitiu que ela validasse hipóteses, para só então conseguir 
um novo investimento.

DICAS FINAIS PARA O INVESTIDOR

Algumas dicas para quem quer começar a ser investidor: 

entenda que o investimento também é pessoal,  
e não só financeiro;

investir traz aprendizado profissional;

invista em empreendedores resilientes,  
mas que também saibam quando parar;

invista em empreendedores com paixão;

seja otimista; 

atente-se aos indicadores de performance; 

entenda quais são as suas limitações; 

saiba que o papel do anjo muda com o tempo;

todo investimento tem um fim. 
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FECHAMENTO
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Neste e-book, foram apresentadas 
todas as informações essenciais rela-
cionadas ao investimento anjo e espe-
ramos que você tenha gostado do con-
teúdo e assimilado todo o processo. 

Trilhamos o caminho desde o início.

Capítulo 1: explicamos o que é o ato de 
investir, quais são suas modalidades e 
qual é a sua importância. 

Capítulo 2: entramos em detalhes sobre 
qual é o papel de um investidor anjo. 

Capítulo 3: analisamos as características 
principais de uma startup. 

Capítulo 4: desvendamos o que é o 
método da startup enxuta e a relevân-
cia do foco na experiência do usuário 
(também conhecido como Customer 
Development). 

Capítulo 5: especificamos o que é a 
tração e quais são os seus dezenove 
principais canais. 

Capítulo 6: explicamos quais são os 
fatores que um investidor deve analisar 
na hora de avaliar uma startup. 

Capítulo 7: apresentamos como deve 
ser feito o pitch de apresentação de uma 
ideia. 

Capítulo 8: mostramos como é feita a 
valuation, ou seja, a valoração da startup. 

Capítulo 9: elucidamos quais os prin-
cipais modelos de investimentos e de 
contratos. 

Capítulo 10: analisamos formas de 
acompanhar o investimento, por meio 
de relatórios feitos pela startup. 

Capítulo 11: apresentamos como é o  
ciclo de vida de uma startup e a neces-
sidade de um investidor anjo conhecê- 
-la de perto. 

Capítulo 12: mostramos como fazer 
para saber qual é o momento certo para 
a estratégia de saída ou exit.

Faça uso, sempre que considerar 
necessário das indicações do Saber 
Mais, para aprofundar cada vez mais 
o seu conhecimento. Estar aberto a 
aprender sempre vai possibilitar que, 
a cada vez, você faça escolhas de 
investimentos melhores. 

Ouça, na sequência, as palavras de 
Dio Trotta para o encerramento deste 
estudo dirigido.

Nos vemos  
na próxima 
etapa. Até lá!

vídeo 19 – 
Fechamento.
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GLOSSÁRIO
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Abertura de capital: a empresa coloca ações disponíveis  
para venda na Bolsa de Valores.

Aceleradoras: empresas que apoiam, por meio de investimentos,  
o desenvolvimento e o crescimento de startups.

Acqui-hiring: quando uma grande e conceituada empresa compra  
uma startup devido aos talentos do quadro de funcionários.

Assíncrona: as ferramentas assíncronas são aquelas consideradas 
desconectadas do momento real e/ou atual; ou seja, não é necessário  
que os alunos e professores estejam conectados ao mesmo tempo  
para que as tarefas sejam concluídas e o aprendizado seja adequado.

Ativos: bens, valores, direitos, patrimônio.

Ações: pequenos percentuais de uma empresa.

Burn Rate: valor mensal para que a operação do projeto  
possa funcionar adequadamente.

Business Model Canvas: Modelo de Negócios – CANVAS.

CAC: sigla para Custo de Aquisição por Cliente.

Capital de risco: investimento feito em troca de um percentual da empresa.

Cap table: divisão das ações da empresa entre todos os sócios.

Criptomoedas: dinheiro digital que usa técnicas da criptografia para 
garantir transferências seguras, rápidas e descentralizadas.

Customer Development: aperfeiçoamento dos produtos  
por meio do feedback dos clientes.

Drag along: se a maioria dos acionistas decidirem vender a empresa,  
isso pode obrigar que os outros vendam suas ações também.

Due diligence: avaliação legal, contábil e financeira da empresa,  
feita antes do investidor fechar o acordo com os empreendedores.

Exit: momento final do ciclo de vida de uma startup, no qual a empresa 
cresce de acordo com o planejado e o empreendedor se vê diante  
de duas opções: vendê-la ou abrir o capital (IPO).
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Inflação: aumento contínuo dos preços na economia.

Investidor anjo: indivíduo que usa o seu próprio dinheiro para auxiliar 
empresas nascentes, especialmente startups, no âmbito financeiro  
e por meio de seus conhecimentos.

Investidor líder: investidor que irá liderar o grupo de investidores,  
que está mais aclimatado com a startup e que tem mais conhecimento 
para compartilhar nesse projeto.

Investimento: aplicação de dinheiro ou capital em algo, no presente, 
com o objetivo de resgatar, no futuro, valores maiores do que os aplicados 
inicialmente. 

Investimento direto: modelo de investimento em que o investidor,  
em troca do dinheiro, ganha um percentual societário da empresa.

IPO: sigla para Initial Public Offering, que, em português, significa  
oferta pública inicial. Ver abertura de capital.

Kicker: momento em que o investidor do modelo de venture debt  
recebe o retorno de seu empréstimo.

Leads: um potencial cliente que forneceu seus contatos em troca  
de uma oferta da empresa, como um e-book.

Lean startup: também conhecida como startup enxuta, é um modelo 
baseado na criação inovadora rápida, sem desperdícios, focada no usuário.

Lifetime Value: cálculo feito para saber qual é o retorno financeiro  
que apenas um cliente traz para a empresa após ser conquistado.

Lock up: duração de tempo que o empreendedor e o investidor  
devem respeitar antes da venda de suas ações.

Memorando de entendimento: documento que contém informações 
básicas sobre o investimento.

Mútuo conversível: modelo de investimento em que o investidor empresta 
o dinheiro para que o valor, no futuro, se transforme em um percentual  
da empresa.
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MVP: sigla que significa Minimum Viable Product. Ver produto  
mínimo viável.

Pitch: apresentação concisa e em poucos minutos na qual o empreendedor 
faz a apresentação de sua ideia para investidores.

Pivot: por meio do feedback recebido pelos clientes, após o uso do produto 
ou serviço, pivotar é a decisão da equipe de transformar completamente  
o produto.

Pré-seed: rodada de investimento para as empresas que estão  
na fase inicial.

Private equity: fundos de investimentos destinados para empresas  
que têm um bom crescimento e ainda não abriram o capital.

Product Market Fit: quando uma empresa encontra demanda de mercado 
que deseja comprar e usar o seu produto.

Produto mínimo viável: também conhecido como MVP, é a versão beta  
e mais simples do produto, feita para testar hipóteses e receber feedback 
para aperfeiçoamentos ou transformações.

Propriedade Intelectual: área do Direito que garante que um indivíduo  
seja reconhecido pela criação que foi fruto de seu intelecto.

Receita: todos os valores recebidos pela empresa.

Retorno mínimo: em um contexto de venda, se o valor que o investidor 
receber for menor do que o retorno mínimo esperado, ele tem o direito  
de receber um valor mais alto do que o recebido pelo fundador.

Seed: rodada que busca investimentos para uma fase mais avançada  
da startup.

Série A: rodada de investimento que uma startup busca quando  
já está estabelecida no mercado e quer criar novos produtos e atingir  
outros tipos de consumidores.

Série B: rodada de investimento para empresas que já viraram referência  
e estão consolidadas.
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Série C: rodada de investimentos para empresas mais relevantes no cenário, 
cujos investimentos serão direcionados para uma expansão internacional  
e, possivelmente, global.

Síncrona: as ferramentas síncronas são aquelas em que é necessária  
a participação do aluno e do professor no mesmo instante e no mesmo 
ambiente – nesse caso, virtual; assim sendo, ambos devem se conectar  
no mesmo momento e interagir de alguma forma.

Startup: empresas nascentes, formadas por um ou mais empreendedores, 
com o objetivo de lançar produtos e serviços inovadores.

Tag along: empreendedores e investidores podem vender suas ações  
de acordo com as mesmas regras.

Tesouro Direto: programa feito para democratizar o acesso às compras  
e vendas de títulos públicos.

Tração: métricas que mostram a demanda do produto ou serviço.

Term Sheet: termo de investimento.

Unicórnios: empresas que atingiram US$ 1 bilhão antes da abertura  
do capital.

Valuation: valoração da empresa.

Valuation premoney: valoração da empresa com base no valor  
que ela tem naquele exato momento.

Valuation postmoney: valoração da empresa feita com base na soma  
do valor da empresa naquele momento com o valor do investimento  
que a empresa busca.

Venture capital: investimento em pequenas e médias empresas  
cujo potencial de crescimento e rentabilidade é alto.

Venture debt: instrumento de financiamento em que o investidor  
oferece uma quantia e espera até o momento em que a empresa  
consiga retornar o valor (também conhecido como kicker).

Vesting: os fundadores se dedicam exclusivamente para a empresa.
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1. TERMOS DO INVESTIMENTO

O presente instrumento (“Term Sheet”) resume os principais termos de 
eventual investimento a ser realizado por um grupo de investidores repre-
sentados por: [•] (“Representante” e “Credores”, respectivamente) na [NOME 
DA SOCIEDADE INVESTIDA] (“Sociedade”), com a anuência de [•] e [•] 
(denominados, individualmente, “Fundador” e, coletivamente, “Fundadores”), 
por meio de contrato de mútuo conversível em participação social (“Contrato 
de Mútuo”). Este Term Sheet é não vinculante, exceto por suas disposições 
previstas no item 3 abaixo. 

MÚTUO

Uma vez definidas e acordadas todas as condições do Contrato de 
Mútuo, os Credores emprestarão à Sociedade um valor agregado 
de R$ [•] ([•] milhões de reais), sujeito a juros equivalentes a 100% 
(cem por cento) do CDI (“Mútuo”), a ser desembolsado em 2 (duas) 
parcelas de igual valor, sendo a primeira transferida na celebração do 
Contrato de Mútuo e a segunda em um prazo de até [•] ([•]) meses, 
quando e se alcançada a meta de desempenho estabelecida para a 
Sociedade. O Mútuo deverá ser pago pela Sociedade 48 (quarenta 
e oito) meses após o desembolso da sua primeira parcela, sendo 
tal prazo prorrogável por igual período, a critério dos Credores 
detentores da maioria das cotas de investimento na Sociedade 
(“Maioria dos Credores”).

O Mútuo deverá ser utilizado pela Sociedade única e exclusivamente 
para a execução do seu objeto social, de acordo com o plano de 
negócios anexo (“Anexo I”), no qual a destinação dos recursos, pro 
labores e outras condições são detalhadas. [COMENTÁRIO: INCLUIR 
DECK DE SLIDES, COM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA 
SOCIEDADE.] 

CONVERSÃO

A qualquer tempo e a critério da Maioria dos Credores, o Mútuo 
poderá ser convertido em ações de emissão da Sociedade represen-
tativas de [•]% ([•] por cento) do seu capital social total, em bases 
diluídas, quando da conversão (“Percentual Base”), caso ambas as 
parcelas mencionadas sejam desembolsadas. A Sociedade e os 
Fundadores se obrigam a transformar a Sociedade em sociedade 
anônima imediatamente antes da conversão. Aos Credores serão 
concedidas ações preferenciais classe A da Sociedade, as quais 
conferirão aos seus titulares os seguintes direitos: (i) direito de 
receber dividendos nos mesmos termos e condições das ações 

TERM SHEET
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ordinárias emitidas pela Sociedade; (ii) prioridade no reembolso do 
capital social em valor por ação equivalente ao preço de emissão 
de cada ação subscrita pelos Credores; e (iii) direito irrestrito a voto. 
Caso outros investidores já tenham recebido ou estejam recebendo 
ações preferenciais de classe ou com direitos diferentes, a Maioria 
dos Credores poderá decidir pelo recebimento de tais ações 
preferenciais.

Na hipótese de realização de um novo aumento de capital na 
Sociedade, da celebração de novo instrumento de dívida conversível 
em participação na Sociedade ou qualquer outro instrumento que 
conceda participação na Sociedade (“Novo Investimento”), entre 
a presente data e a data da conversão do Mútuo em participação, 
baseado em um pre money valuation inferior ao praticado no 
Contrato de Mútuo, os Credores poderão, a qualquer tempo e sem 
que isso constitua uma obrigação, converter o Mútuo em partici-
pação na Sociedade segundo este pre money valuation inferior, 
sujeito ainda a um desconto de 20% (vinte por cento) sobre tal pre 
money valuation (“Novo Percentual”). 

Os Credores serão obrigados a converter o Mútuo em participação 
na Sociedade, se qualquer Novo Investimento tiver um único 
investidor desembolsando, no mínimo, R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais) (excluindo o valor de qualquer outro investimento 
anterior). Neste caso, a Maioria dos Credores poderá optar por: (i) 
converter o Mútuo em participação social da Sociedade equivalente 
ao Percentual Base ou ao Novo Percentual, o que for maior; ou (ii) 
definir o seu percentual do capital social total da Sociedade, com 
base no pre money valuation do Novo Investimento em questão, 
sujeito ainda a um desconto de 20% (vinte por cento) (“Percentual 
da Conversão Obrigatória”). 

EVENTO DE LIQUIDEZ  

Previamente à conversão do Mútuo em participação, caso os 
Fundadores alienem ou deixem de deter, por qualquer motivo, 
inclusive em virtude de aumento de capital, 50% (cinquenta por 
cento) ou mais de sua participação na Sociedade ou a Sociedade 
seja objeto de qualquer operação de reestruturação (“Evento de 
Liquidez”), a Maioria dos Credores poderá optar por: (i) receber 4 
(quatro) vezes o valor do Mútuo em até 30 (trinta) dias a contar da 
notificação da sua decisão; ou (ii) converter o Mútuo em participação 
imediatamente antes da concretização do Evento de Liquidez, pelo 
Percentual Base, Novo Percentual ou Percentual da Conversão 
Obrigatória, sendo assegurado aos Credores o direito de participar 
de tal evento, nos termos do Tag Along a seguir previsto.  
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DIREITO DE PREFERÊNCIA  

Os Credores terão o direito de preferência na realização de qual-
quer investimento na Sociedade, seja este realizado por meio de 
investimento direto ou qualquer instrumento conversível em 
participação, de forma proporcional à participação a eles atribuída 
na Sociedade.

TAG ALONG  

Caso qualquer sócio da Sociedade venha a alienar a sua partici-
pação na Sociedade, os Credores terão o direito de participar de tal 
alienação, mantida a proporção de participação sendo transferida a 
qualquer interessado, em igualdade de condições e, em especial, de 
preço por participação. Caso a alienação represente um Evento de 
Liquidez, os Credores terão o direito de participar de tal operação de 
alienação vendendo a totalidade de sua participação na Sociedade 
pelo preço por participação então praticado. O direito previsto 
neste item poderá ser exercido pelos Credores mesmo antes da 
conversão do Mútuo em participação, sendo em tal período assegu-
rado aos Credores uma preferência na liquidação de 1 (uma) vez, 
proporcional à participação então alienada. 

NÃO DILUIÇÃO

O Contrato de Mútuo deverá estabelecer previsão de não diluição 
padrão, com base em média ponderada, quando da conversão do 
Mútuo em participação. 

DIREITOS DE INFORMAÇÃO

A Sociedade deverá fornecer aos Credores: (i) trimestralmente, 
indicadores de resultados (KPIs); (ii) trimestralmente, balancetes 
do período; e (iii) quando requisitadas com razoável antecedência, 
quaisquer outras informações relativas à Sociedade e suas 
atividades. 

PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO

Durante a vigência do Contrato do Mútuo, a Maioria dos Credores 
poderá indicar 1 (um) membro para um Conselho Consultivo da 
Sociedade, o qual terá a incumbência de aprovar as decisões a 
seguir referidas. Quando da conversão do Mútuo em participação 
na Sociedade, a Maioria dos Credores terá o direito de indicar 1 (um) 
dos membros do Conselho de Administração da Sociedade. 

2. OUTROS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
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APROVAÇÃO PRÉVIA  

A Sociedade não deverá incorrer em qualquer dívida ou assinar 
qualquer contrato de investimento, de dívida conversível em 
participação ou qualquer outro que conceda participação na 
Sociedade, participar de reestruturação ou definir ou modificar a 
remuneração de qualquer administrador, sem a prévia e expressa 
aprovação do Representante. 

PERDÃO DE DÍVIDA E PUT OPTION

A qualquer momento até a conversão e a critério da Maioria dos 
Credores, o Mútuo poderá ser perdoado, sendo qualquer impacto 
tributário da operação arcado exclusivamente pela Sociedade. Após 
a conversão do Mútuo em participação, a Maioria dos Credores 
poderá decidir pela alienação da totalidade da participação adqui-
rida pelo valor agregado e simbólico de R$ 1,00 (um real).

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E INVENÇÕES  

Os Fundadores se comprometem a dedicar à Sociedade substan-
cialmente todo o seu tempo de atividade profissional. Toda e 
qualquer invenção ou descoberta feita por eles, de maneira 
conjunta ou isolada, e que se relacione às atividades e/ou ao objeto 
social da Sociedade, será transferida para e de propriedade desta.

NON COMPETE E NON SOLICITATION

Os Fundadores se submeterão a obrigações padrão de não concor-
rência e não solicitação, em todo o território nacional, pelo prazo de 
2 (dois) anos. 

OPÇÕES DOS COLABORADORES  

Os Fundadores poderão conceder participação na Sociedade 
representativa de até outros 10% (dez por cento) do seu capital 
social nesta data a seus colaboradores. Este percentual não diluirá 
o percentual do capital social atribuído aos Credores.

INDENIZAÇÃO  

O Contrato de Mútuo deverá apresentar cláusula de indenização 
segundo a qual a Sociedade e os Fundadores deverão indenizar os 
Credores por toda e qualquer perda, dano ou prejuízo sofrido por 
eles, relacionados ou resultantes de qualquer um dos seguintes 
eventos: (i) qualquer fato, ato, omissão, passivo ou contingência 
da Sociedade anterior à assinatura do Contrato de Mútuo; e (ii) 
qualquer descumprimento de cláusula do Contrato de Mútuo.
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3. CONDIÇÕES GERAIS

TERMOS VINCULANTES

Somente os termos previstos neste item 3 apresentam caráter vin-
culante. Nada neste Term Sheet deve ser interpretado como capaz 
de obrigar as suas partes signatárias a efetivamente executar um 
investimento.

CONFIDENCIALIDADE

Este Term Sheet é firmado em caráter estritamente confidencial, 
de forma que os Fundadores e a Sociedade não poderão divulgar, 
nem permitirão que os termos, intenções e informações aqui 
contidos sejam divulgados, a qualquer terceiro, sem o expresso e 
prévio consentimento por escrito do Representante. As obrigações 
de confidencialidade previstas neste item entram em vigor na 
presente data e deverão permanecer válidas e eficazes pelo prazo 
de 1 (um) ano a contar da presente data.

ALTERAÇÕES

Qualquer aditamento ou alteração a este Term Sheet somente será 
válido se efetuado por instrumento escrito, assinado por todas as 
suas partes signatárias.

LEI APLICÁVEL

Este Term Sheet será regido e deve ser interpretado de acordo com 
as leis da República Federativa do Brasil.

ARBITRAGEM

Todo e qualquer litígio originário deste Term Sheet, inclusive relativo 
à interpretação ou execução de seus termos, será definitivamente 
resolvido por arbitragem, administrada pela câmara de arbitragem 
on-line Arbitranet (https://arbitranet.com.br/) e conduzida de acordo 
com o seu Regulamento vigente na data do pedido de instauração 
da arbitragem (“Regulamento”). O tribunal arbitral será constituído 
por 1 (um) árbitro, indicado conforme o disposto no Regulamento. 
A arbitragem terá sede na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil. O 
procedimento arbitral será conduzido em português. A arbitragem 
e todos os documentos, informações e petições trocados no seu 
curso estarão sujeitos a sigilo e confidencialidade.
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[•], [•] DE [•] DE 2020

[SOCIEDADE INVESTIDA] [REPRESENTANTE DOS CREDORES]

[NOME DO FUNDADOR][NOME DO FUNDADOR]

_ _

__

E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o presente  
Term Sheet eletronicamente, na presença das testemunhas abaixo.

Para fins de notificação, citação ou informação, as partes informam 
os seguintes endereços eletrônicos: (i) representante dos Credores: 
[•]; (ii) Sociedade: [•]; (iii) Fundador [•]: [•]; e (iv) Fundador [•]: [•].

As partes obrigam-se: (i) a manter válidos e ativos os endereços 
eletrônicos acima indicados durante todo o período de vigência 
deste Term Sheet; e (ii) a comunicar às demais partes signatárias 
em caso de alteração dos endereços eletrônicos acima indicados, 
sob pena de considerarem-se válidas quaisquer comunicações 
(incluindo quaisquer notificações, intimações e citações) enviadas 
aos endereços de e-mail acima referidos.
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