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"Investidor-anjo" ajuda empresas que estão começando a crescer no mercado  
 
Para começar um empreendimento, não adianta apenas uma idéia na cabeça. É 
preciso ter capital. E os financiamentos não são a única alternativa. Contar com o 
auxílio de um "investidor-anjo" pode ser uma saída. Normalmente, atuam como 
"anjos" pessoas experientes, com cerca de 50 anos de idade, aposentadas, dotadas 
de experiência como executivas em grandes empresas ou em negócios próprios. 
Eles colocam no negócio em torno de 40% do capital necessário e quase sempre 
exigem participação ativa no gerenciamento. Antes de tentar a alternativa, o 
interessado precisa formatar um plano de negócios detalhado. No Rio de Janeiro, 
existe uma associação que encaminha os empreendedores aos "investidores-anjo" 
mais adequados. Em outros locais do País, entidades como essa começarão a 
funcionar em breve. 
 
De acordo com o professor Afonso Cozzi, diretor do núcleo de Empreendedorismo 
da Fundação Dom Cabral, de São Paulo, neste ano os "investidores- anjo" deverão 
aplicar entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões em negócios que estão começando. Nos 
Estados Unidos, onde a modalidade está mais difundida, investe-se, anualmente, 
algo em torno de US$ 50 bilhões. Ao dinheiro investido quando o projeto ainda está 
no papel dá-se o nome de "seed money", que significa "dinheiro semente". A média 
de recursos disponibilizados por "investidores-anjo" em um só negócio é de R$ 400 
mil. Esse valor, entretanto, pode ser dividido entre vários sócios. Para os 
americanos, a média de aporte é de US$ 1 milhão, por negócio. 
 
Especialista no assunto, Cozzi participou com um capítulo no livro da Universidade 
de Virgínia sobre investimento de risco. Ele reforça que o perfil do investidor é de 
uma pessoa mais experiente, que tem desenvoltura em gestão. "No geral, os 
investidores têm uma renda anual média de R$ 250 mil", revela o acadêmico, 
acrescentando que duas das empresas mais ricas do mundo nasceram com o 
auxílio de "investidores-anjo": Google e Microsoft. Alguns dos setores em que esse 
tipo de transação é comum são os de base tecnológica, entre eles Tecnologia da 
Informação (TI), Biotecnologia, Nanotecnologia e Telecomunicações. Isso se explica 
porque os ramos citados dão perspectivas de ganho maiores.  
 
A história da N Time, empresa carioca focada em tecnologia para telefones 
celulares, tem o dedo de um "investidor-anjo", que colocou no negócio, há quatro 
anos, cerca de R$ 100 mil. Um dos sete sócios, Arthur Carneiro Felipe dos Santos, 
conta que a empresa se desenvolveu na incubadora tecnológica da Pontifícia 
Universidade Católica (PUC) do Rio, o Instituto Gênesis, de 2000 a 2002. Além de 
não ter o capital para montar a empresa, os sócios, todos formados em Engenharia 
da Computação, necessitavam de contatos para começar a vender os serviços. 
 
Rede de contatos é decisiva no início 
 
Carneiro lembra que os primeiros passos foram difíceis. "Um dos nossos 
professores indicou o investidor, que era um grande executivo. Ele se dedicava à 
gestão do nosso negócio quase diariamente, supervisionava todo o trabalho. Com a 
rede de contatos dele, fechamos diversos contratos e começamos a crescer", 
alegra-se o engenheiro. A solução rendeu frutos: após cinco anos de 
funcionamento, o time da N Time, com média de idade de 28 anos, comprou a 
parte do "investidor-anjo".  
 
Segundo Antonio Botelho, também co-autor de um capítulo do livro "Investidores 
anjos na América Latina", da Universidade de Virgínia, o que se observa é que, para 



um "investidor-anjo", o retorno ocorre de quatro a seis anos após a formalização do 
negócio. Há casos de investimentos de R$ 300 mil que resultaram em empresas de 
R$ 5 milhões. O empreendimento pode passar a valer 20 vezes mais. "Quase 
sempre, depois desse período, o "investidor-anjo" opta por sair do negócio, ou seja, 
vende a sua parte para que o empreendedor possa caminhar com as próprias 
pernas", esclarece o especialista, lembrando que, em muitos casos, o primeiro 
investidor é um membro da família.  
 
Esse facilitador, entretanto, não poderia ser classificado como investidor anjo, uma 
vez que o que caracteriza esse termo é o fato de a pessoa participar da gestão. Um 
perfil mais ou menos comum do empreendedor que recebe essa ajuda é de alguém 
que tem formação acadêmica, ostenta conhecimento técnico, mas não possui 
experiência em gestão, marketing e finanças. "O "investidor-anjo"  
atua também para suprir essa carência", complementa Cozzi. 
 
Ainda que investimentos dessa natureza aconteçam sem que haja uma estatística 
precisa, existem associações se organizando para reunir "investidores -anjo" no 
Rio, em Recife, Salvador e Porto Alegre. Entretanto, apenas a primeira cidade 
possui uma associação dentro dos conformes, a Gávea Angels, que foi formalizada 
em 2002 e seleciona empreendedores que necessitam de recursos, encaminhando-
os aos investidores mais adequados. Um dos fundadores, o engenheiro industrial 
Michael Barczinski, conta que grande parte dos 14 "anjos" associados foram ex-
alunos da PUC-Rio. A própria entidade nasceu dentro do Instituto Gênesis, da 
mesma universidade. 
 
A principal ação da Gávea Angels são os fóruns realizados cerca de três vezes ao 
ano. Nessas reuniões fechadas, empreendedores pré-selecionados por um comitê 
de operação se apresentam aos associados, mostrando os planos de negócios das 
empresas que ainda não nasceram. Membro do conselho diretor, Jorge de Botton 
lembra que, para que haja interesse de um "investidor-anjo", o empreendedor não 
deve apenas ter a intenção de abrir um negócio. "É importante que idéia seja 
inovadora, que se faça um "business plan" e um sumário onde se ressaltem as 
fraquezas, pontos fortes e ameaças. Além disso, há que se definir que mercados 
pretendem atingir, com recursos e estrutura", revela Botton. 
 
De 2002 até este ano, houve sete fóruns na associação. Em breve, mais um será 
realizado. O aporte financeiro máximo demandado pela empresa candidata deve ser 
de R$ 1 milhão. Em quatro anos de operação, cerca de 100 candidatos já 
procuraram o auxílio. Entretanto, apenas 30 foram pré-selecionados para irem 
adiante. "Procuramos informações dos nossos "anjos" no mercado, nos certificamos 
de que eles tinham nome limpo. Feito isso, informamos a eles todos os passos e 
agora, com pouco menos de um ano, posso dizer que temos uma relação 
consolidada", comenta Daniel Orlean, sócio-fundador da Mileston, de soluções 
tecnólogicas para gestão do conhecimento. 
 
Investimento independe do setor 
 
Especialistas afirmam que, a princípio, esse tipo de investimento pode ser posto em 
prática para alavancar qualquer tipo de negócio. No geral, dá-se preferência aos 
empreendimentos inovadores. Investir em franquias, por exemplo, estaria fora do 
que os "investidores-anjo" preferem. 
 
"Nas franquias, todo o processo de gestão já está formatado. O que buscamos é o 
oposto disso. Queremos aliar a competência jovem com o expertise em gestão que 
podemos dar", comenta o "investidor-anjo" Geraldo Low-Beer, engenheiro 
mecânico, 51 anos,que tem longa experiência como executivo de grandes 



empresas. Segundo ele, uma das mais importantes contribuições é o network dos 
investidores anjos. 
 
Para Marco Antonio Gregori, coordenador do Centro de Empreendedorismo, 
Inovação e Negócios Familiares (Ceinf) da Business School de São Paulo, o 
crescimento do número de empreendimentos que começam dessa forma deve-se 
ao fato de que ainda existem poucas modalidades de investimento para negócios 
que ainda não saíram do papel. "Normalmente, empresas iniciantes não conseguem 
crédito por meio dos bancos. Uma das maneiras alternativas seria por venture 
capital, mas esse tipo de investimento normalmente se dá em prol de empresas 
não iniciantes, que já tenham produto e estejam no mercado", explica Gregori. 
 
Ele lembra que a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia, tem projetos de fundos de "capital semente", mas ainda é 
cedo para apontar resultados. Ainda que existam poucas entidades habilitadas a 
oferecer ajuda a esses empreendedores, Gregori acredita que o quadro deve mudar 
nos próximos anos. Segundo afirma, alguns "family offices" também podem servir 
de base para que o empreendedor possa tentar conseguir recursos.  
 
"Os que estão buscando esse tipo de investimento devem participar o máximo que 
puderem de exposições de empresas ou até mesmo de incubadoras universitárias", 
diz. 
 
O empreendedor pode pedir a ajuda de um consultor, que precisa fazer um plano 
de negócios de forma conjunta. Além disso, é bom realizar cursos de 
desenvolvimento de planos de negócios que já vêm sendo oferecidos por diversas 
instituições de ensino ou obter ajuda do Sebrae local. Para os autodidatas, uma 
dica é consultar a internet e ver modelos de projetos como esses. Uma vez que se 
consegue o investidor, alguns cuidados devem ser tomados.  
 
"As precauções têm que ser as mesmas tomadas para qualquer tipo de negócio. Há 
que se entender bem o investidor anjo, analisar que tipo de atividade e 
relacionamento ele vai ter com a empresa. Importante negociar, logo no começo, a 
estrutura da potencial saída no futuro", pontua. 
 
Um "anjo" adequado para cada empresa 
 
Escolher um "investidor-anjo" pode não ser uma das tarefas mais fáceis, mas a 
decisão deve ser correta e adequada para o setor de atuação da empresa. Ou seja: 
um negócio de telecomunicações deve contar com um "investidor-anjo" que tenha 
feito sua carreira, ou a maior parte dela, nesse mesmo setor. "Cada empresa tem 
um anjo mais indicado para ela. O papel fundamental do anjo não é o seu capital 
financeiro, e sim o seu capital intelectual. E só uma pessoa da mesma área pode 
ter esse capital intelectual", explica Antonio Botelho, co-autor de um capítulo do 
livro "Investidores anjos na América Latina".  
 
A posição minoritária no número de ações da empresa não impede que o anjo 
possa participar efetivamente das reuniões e das decisões da empresa, muito pelo 
contrário. Sua vasta experiência profissional pode levar a mudanças na gestão e 
também na estratégia e no posicionamento da empresa. "É um auxílio no dia a dia. 
Muitas vezes, os donos do negócio são jovens que acabaram de sair da faculdade, 
ou pessoas que resolveram investir na abertura de uma empresa. O depoimento de 
quem já viveu no mercado é fundamental para o sucesso", completa.  
 
Opinião que fez com que a Editora Publit melhorasse suas contas e aumentasse sua 
clientela. O "investimento angelical" aumentou as vendas e ainda ajudou na 
propaganda e no marketing da editora. "Tivemos a sorte de sermos escolhidos na 



Gávea Angels e ouvimos nossos "anjos" em todos os momentos. Só o expertise 
deles já vale o risco", conclui Tomaz Adour, editor-chefe. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 abr. 2006, Seu Negócio, p. 
B-18. 
 


