
"Investidores-anjo" atrás de propostas inovadoras 
 
Em alta no mundo todo, e ampliados também em decorrência das mudanças nas relações de 
trabalho, os negócios derivados de empreendedorismo também se espalham no Brasil. De olho 
nas oportunidades, um grupo de profissionais interessados em aplicar recursos no capital 
empreendedor dentro do estado de São Paulo trouxe para cá uma experiência bem-sucedida 
nos Estados Unidos para aproximar "investidores-anjo" de empreendedores.  
 
É a São Paulo Anjos, uma associação privada, sem fins lucrativos que procura facilitar o acesso 
dos "investidores-anjo" a empreendimentos nascentes com potenciais de crescimento e 
valorização diferenciados, bem como, possibilitar que empreendedores se aproximem dos 
capitais financeiro e intelectual necessários em sua fase inicial. A entidade também criada no 
Rio de Janeiro e na Bahia.  
 
Esses investidores - em São Paulo são 38 homens e duas mulheres com mais de 50 anos, 
executivos e ex-executivos próximos de se aposentar e com capital para apoiar projetos - são 
chamados de "anjo" porque assim eram vistos pelos artistas da Broadway, no início do século 
passado, pelo fato de financiarem produções culturais em Nova Iorque (EUA).  
 
No ano passado, a entidade realizou a primeira seleção de projetos e apenas um deles recebeu 
aporte de capital. Em maio, numa segunda rodada, foram apresentados 38 propostas, das 
quais 13 passaram por uma segunda fase - uma rigorosa sabatina dos analistas. No final, 
apenas quatro foram escolhidos, nos segmentos de internet, alimentação e entretenimento, 
saúde e esportivo.  
 
"As quatro propostas escolhidas são bem estruturadas, organizadas e com elevada 
maturidade", afirma o diretor do comitê de seleção de projetos da associação, economista 
Jefferson Freitas Amacio de Oliveira. Segundo ele, a filosofia da entidade está conectada à 
tendência mundial de diversificação dos investimentos, que requer, entre outras coisas, achar 
o ponto entre o risco e o retorno do capital.  
 
Uma das marcas do investidor "anjo" é acompanhar de perto o negócio que geralmente não 
ultrapassa R$ 1 milhão.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A6. 


