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Novos anjos
na praça

Aumenta número
de pessoas físicas
dispostas a apostar
em projetos de
e m p re e n d e d o re s
que precisam de
recursos para poder
sair do papel, mas
número ainda é
pequeno na
comparação com
outros países. Por
Danylo Martins,
de São Paulo

ALINE MASSUCA/VALOR

A empresária Camila Farani, de 32 anos, decidiu investir parte do seu portfólio em “st a r t u p s ” de tecnologia e hoje integra o conselho diretor de uma das redes pioneiras de investidores-anjo no país, a Gávea Angels

Apostar em ideias inovadoras
de empreendedores e em proje-
tos que muitas vezes ainda nem
saíram do papel. É mais ou me-
nos assim que atuam os “investi -
d o r e s - a n j o”. Ainda em desenvol-
vimento no Brasil, o mercado de
investimento-anjo atrai de exe-
cutivos aposentados a profis-
sionais liberais que buscam am-
pliar o leque de investimentos
em carteira. Para se ter uma
ideia, segundo pesquisa feita
recentemente pela Rede Anjos
do Brasil — organização sem
fins lucrativos que reúne 240
investidores-anjo —, houve
crescimento de 25% no volume
de aplicações de junho do ano
passado a julho deste ano. Mes-
mo assim, o número de investi-
dores no país, 6.450 pessoas fí-
sicas, ainda é pequeno compa-
rado com outros países. Nos Es-
tados Unidos, por exemplo, no
ano passado, 260 mil “anjos”
injetaram US$ 20 bilhões na
economia, de acordo com da-
dos da Northwest University.

Camila Farani, 32 anos, faz
parte desse grupo de pouco
mais de 6 mil investidores-anjo
brasileiros. Há um ano e meio, a
empresária, dona de um grupo
de alimentação, decidiu aplicar
parte de seu patrimônio em
startups de tecnologia. “No pri-
meiro momento, resolvi diversi-
ficar meus investimentos. Na-
quela época, eu tinha 30% do
meu portfólio em negócios pró-
prios e 70% em aplicações de
renda fixa”, conta. Após estudar
bastante as cinco empresas, Ca-
mila apostou no investimento.

A decisão trouxe bons frutos.
Hoje, a empresária é uma das in-
tegrantes do conselho diretor da
Gávea Angels, rede carioca que
reúne investidores-anjo. Recen-
temente, ela criou com dois in-
vestidores a Lab22, gestora que
trabalha com oito ‘startups’
(empresas que estão saindo do
papel). “Existia uma grande di-
ficuldade: investir em startups
sem participar dos processos da

empresa. Por isso, montamos a
L a b”, diz. Esse espírito de buscar
novos negócios ajudou Camila
em suas apostas. “Eu acredito
que todo investidor é um em-
p r e e n d e d o r.” A experiência fez
com que a empresária mudasse
seu portfólio de investimentos.
Atualmente, conta com 50% do
seu capital aplicado em star-
tups e a outra metade alocada
em renda fixa, como fundos DI
e de previdência.

Apostar em um negócio que
está germinando pode ser uma
alternativa para quem pretende
diversificar as aplicações. Mas os
especialistas alertam: trata-se
de uma opção de alto risco. De
acordo com a professora Cyn-
thia Serva, coordenadora do
Centro de Empreendedorismo
do Insper, o investidor deve ter
cuidado redobrado e conhecer
as empresas nas quais está colo-
cando seu capital. “Por não ter
ainda uma regulação específi-
ca, como no caso dos produtos
financeiros, a gente orienta a
buscar informações com quem
já é investidor-anjo. É preciso
ver se há possibilidades de cres-
cimento em escala da empresa
e também se é um negócio ino-
vador ”, afirma.

O professor de empreendedo-
rismo da Fundação Instituto de
Administração (FIA-USP), Eduar-
do Vilas Boas, destaca que é im-
portante entender os riscos de
mercado. “Há essa incerteza em
relação à empresa que está nas-
cendo, bem como de os próprios
empreendedores mudarem de
ideia ao longo do tempo”, diz. Se-
gundo Vilas Boas, mais do que
conhecer o setor e a empresa em
que o dinheiro está sendo aplica-
do, o investidor precisa ter em
mente que existem pessoas por
trás do negócio. “Uma dica é pro-
curar quem é o empreendedor e
se ele é bom no que faz”, reco-
menda a investidora Camila.

Outro cuidado que deve ser le-
vado em conta é o montante apli-
cado. Segundo os especialistas,

costuma-se destinar de 15% a
20% do portfólio de investimen-
tos. Não mais do que isso. Cyn-
thia, do Insper, aponta que os va-
lores variam entre R$ 50 mil e
R$ 500 mil. “A ideia é que não seja
investido mais de R$ 1 milhão”,
diz. “Recomenda-se separar mui-
to pouco do patrimônio para in-
vestir no negócio, sabendo que
os percalços podem acontecer”,
alerta Vilas Boas, da FIA.

“Não pode ter dor de estôma-
go a cada oscilação, perda de
clientes ou mudanças repenti-
nas”, diz o consultor Marcio Ia-
velberg. Na prática, o apetite por
riscos é um diferencial que deixa
o investidor mais seguro. É exa-
tamente por isso que boa parce-
la dos anjos já tem experiência
na gestão de outra empresa.
“Geralmente, são pessoas que
também já investiram em
ações”, complementa Iavelberg.

Participar de um grupo ajuda
a diluir os riscos do investimen-
to. As opções são cada vez maio-
res para quem está começando.
Redes como Gávea Angels, Anjos
do Brasil, entre outras, oferecem
apoio para os investidores que
querem se juntar a outros e
apostar as fichas em determina-
do negócio. “Em grupo, o risco
se torna menor e a capacidade
de retorno aumenta”, afirma
Antonio Botelho, presidente da
Gávea Angels, no Rio de Janeiro.
O investidor tem a possibilida-
de de diversificar suas escolhas.
“É recomendável que seja mon-
tada uma carteira de investi-
mentos com até dez empresas”,
diz Cássio Spina, fundador da
Rede Anjos do Brasil.

Diferentemente do investidor
que aloca recursos em um fundo
ou compra papéis na bolsa, o
anjo não despende apenas parte
do seu capital. “Ele atua como
um mentor, um apoiador do
projeto, entregando o
know-how que possui, tendo em
vista que geralmente os anjos
são pessoas com experiência em
empresas”, afirma Cynthia. Com

o capital social adquirido em
passagens por outras compa-
nhias, o anjo também ajuda o
empreendedor na governança
corporativa. “É uma forma de
prestar contas ao investidor.”

Por ser mais uma peça que
compõe a empresa nascente, o
investidor-anjo depende dos re-
sultados de médio e longo pra-
zo para colher os frutos do in-
vestimento. “Normalmente, há
a expectativa de 40% a 50% de
retorno sobre o investimento”,
diz Cynthia. Para ter o rendi-
mento, o investidor precisa es-

perar, no mínimo, dois anos. “É
um retorno de capital de risco,
que demora de quatro a cinco
anos para maturar”, destaca Bo-
telho, da Gávea Angels.

O prazo de retorno do investi-
mento varia conforme a empre-
sa, o setor em que atua e o dife-
rencial que traz para o mercado.
No caso de startups de tecnolo-
gia, a expectativa de retorno é
mais rápida. “Poucos anjos vão
investir em lojas físicas, justa-
mente porque as taxas de retor-
no são menores e o tempo é
maior ”, aponta Cynthia.

Reitores, como o da HEC
Paris, afirmam que
2014 será ótimo para
as escolas de negócios
europeias D3
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