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Oretorno do investimento em
umastartup demora de três
acinco anos para aparecer,
porém, dependendo do negócio,
poderender de dez a 50 vezes o
montante investido, afirma
Cássio Spina, da Anjos do Brasil.
“É importante que os aportes
sejam feitos em setores queo
investidor tenhaafinidade.
Além disso, é preciso diversificar
os investimentos, apostando
em várias startups. ”A atividade
de investidor anjo, quecomeçou
adar ascarasno paísem 2008,

embora esteja se tornando cada
vez mais conhecida e ganhando
mais adeptos — o potencial de
disponibilidade financeira entre
2013 e 2014 é de R$ 3,1 bilhões —,
ainda é incipiente e carece de
regulamentação do governo. Um
dos entraves que inibe a adesão
maior de investidores é o receio de
queeles tenham de responderpor
passivo que a empresa adquirir.
“Existem hoje modelos jurídicos
para criar proteção contra passivos.
Basta constar em contrato”, explica
Spina. Outro ponto é que ainda

faltam incentivos tributários.
Diferentemente dos investidores de
companhias de capital aberto, que
podemcompensar suas perdas com
outras aplicações na Bolsa de
Valores e, de quebra, têm como
fazer deduções no Imposto de
Renda (IR), os que aportam
recursos em firmas de capital
fechado não possuem essa
facilidade. Em outubro, aComissão
deAssuntos Econômicos (CAE)
do Senado aprovou a isenção
de impostos federais por até
dois anos para as startups.

MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Imagine contar a ideia de seu proje-
to em um elevador que percorre
apenas três andares e, em poucos
minutos, conquistar um gordo in-
vestimento. Impossível? Não. Foi
o que aconteceu, no início de 2011,
com Hélio Freitas e Daniel Avizú,
da TWT Digital. A dupla apresen-
tou ao investidor anjo Cássio Spina
o aplicativo que localiza o celular
em caso de perda ou roubo e rece-
beu aporte de R$ 600 mil.

Batizado de ZoeMob, o aplicati-
vo teve suas funções ampliadas e
passou a ser utilizado pelas famílias
para identificar alocalização dos fi-
lhos, com envio de relatório por
mensagem de texto e monitora-
mento de SMS. À época, Freitas e
Avizútinham20mil usuários,volu-
me que saltou para 60 mil com o
lançamento do aplicativo para An-
droid e terminou 2011 com 800
mil. “Com o recurso do investidor
anjo, saímos dos nossos empregos
(até então a iniciativa era mantida
com recursos próprios, nas horas
vagas), montamos um escritório,
compramos equipamentos e con-
tratamospessoal.AnetworkdoSpi-
na foi importantíssima. Tínhamos
uma rede de contatos profissional,
mas na época startups não eram
muito comuns”, conta Freitas.

No fim do ano passado, a inicia-
tiva recebeu investimento de R$ 1
milhão do grupo RBS, por meio da
e.Bricks Digital, seu braço de ne-
gócios digitais, disponibilizando
o recurso também para o iOS e al-
cançando 5,3 milhões de clientes.
“Planejamos encerrar o ano com
7 milhões de usuários. E pretende-
mos desenvolver plataforma para
Windows Phone”, diz Freitas, que
hoje conta com sete funcionários
e quer dobrar o quadro em 2014.

Apenas 4% do mercado da Zoe-

Mob está no Brasil. Os maiores
clientes estão nos Estados Unidos,
Europa, Ásia e América Latina.
“Desenvolvemos o serviço nos
idiomas espanhol, chinês, japo-
nês e coreano, além de português
e inglês, e criamos tabela de pre-
ços conforme o índice Big Mac.
No Brasil, são R$ 10,25 para moni-
torar até cinco familiares.”

Os investidores anjos têm idade
média de 45 anos, somam 6.300
empresários liberaisemtodo opaís,
queacumularampatrimônioaolon-
godacarreiraeestão dispostosain-
vestir tempoe dinheiro em iniciati-
vasdiferenciadasecomfortepoten-
cial de crescimento (startups). Os
aportes variam entre R$ 250 mil e
R$ 1 milhão. “Nos tornamos sócios
dos negócios e, portanto, as deci-
sões são tomadas em conjunto. É
importante que o grupo de investi-
doressejaheterogêneo,comprofis-
sionais da área financeira, comer-
cial e de tecnologia, fazendo assim
ocasamentoperfeito”,dizElcioMo-
relli, líder da SP Anjos — grupo de
32 investidores que atua no Estado
de São Paulo desde fevereiro.

Fabrizio Serra e Guilherme
Mynssenseguiramareceita eatual-
mente contam com três investido-
resanjos,quejáinvestiramR$2mi-
lhõesnoChefsClub,clubedegastro-
nomia on-line que vende assinatu-
ras trimestrais a partir de R$ 69
com descontos de 30% a 50% em
cerca de 400 restaurantes no país.
“A ideia surgiu em outubro de 2011,
emCopenhague,durantemeumes-
trado.Estavaencerrandoasativida-
des de um site de compras coletivas
com enfoque na vida noturna e em
estudantes universitários,naDina-
marca, quandoeuemaisquatro só-
ciosdecidimospegarcaronanomo-
delo de negócios bastante difundi-
do no Reino Unido”, diz Serra.

Com capital inicial de R$ 200
mil, suficiente para os seis primei-
rosmeses,ossóciosbuscaramauxí-
lio pormeio da Anjos do Brasil,com
alcance nacional, quereúne220 in-
vestidores em 17 estados. E, mais
uma vez, o investidor Spina, tam-
bém fundador do grupo, apostou
naideia. “Alémdosrecursos,acon-
fiança dele nos ajudou na amplia-
ção do negócio.” A startup fatura
R$ 1 milhão e tem 25 funcionários.

Hoje, a cada 100 projetos se sal-
vam quatro. “Geralmente, um pri-
meiro filtro já elimina 60% das
propostas. Muitas vezes as infor-
mações vêm muito resumidas e de-
sestruturadas, sem plano de negó-
cios. É preciso apresentar a ideia,
destacar diferenciais, qual merca-
do quer atingir, quais são seus con-
correntes e estimar quanto preci-
sa de capital”, orienta Morelli.
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Em 2011, aplicativo que começou com 20 mil

usuários recebeu aporte de R$ 600 mil
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