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ElEs contam com  
o sEu dinhEiro

Chega ao Brasil o modelo dos sites de investimento coletivo. Por meio deles, 
qualquer um pode se tornar sócio de uma startup. Um aviso, porém: 
o negócio vai de arriscado a arriscadíssimo  jennifer ann thomas

Nos últimos aNos, um método 
para lá de tradicional de viabilização 
de um projeto qualquer que demande 
dinheiro vem ganhando corpo na in-
ternet: a “vaquinha”. A popularização 
dos sites de “financiamento coletivo” 
(crowdfunding, em inglês) teve início 
em 2009, com a chegada do america-
no Kickstarter. O novo modelo de ne-
gócios segue o velho esquema de le-
vantamento de recursos recorrendo a 
uns tantos investidores. De um lado, 
há um determinado produto a ser de-
senvolvido. De outro, aqueles que 
veem nisso uma oportunidade. No meio 
deles, o site de crowdfunding. Quem 
põe o seu dinheiro na empreitada re-
cebe em troca o produto que apoiou 
com desconto ou outras vantagens. 
De início, duvidava-se da confiabili-
dade do método, como ocorre em 
quase tudo na web que implique di-
nheiro. Passados sete anos, o Kick-
starter revelou-se extraordinário: no-
ve em cada dez iniciativas dão certo. 

Com o sucesso, o crowdfunding 
evoluiu e, recentemente, ganhou tam-
bém um novo formato, mais ousado. É 

o “investimento coletivo” (equity crowd -
funding, na expressão em inglês). Em 
vez de só vender antecipadamente, e 
bem mais barato, um produto em um 
site, o equity crowdfunding propõe-se 
a captar dinheiro de pessoas dispostas 
a se tornar credoras de uma startup — 
termo que designa empresas iniciantes 
com potencial de ser relevantes em 
suas áreas de atuação. 

Um exemplo: neste mês, a inglesa 
Mondo Bank, cujo objetivo é fundar 
um banco completamente on-line, le-
vantou 1 milhão de libras (5 milhões 
de reais) em 96 segundos por meio de 
uma plataforma de investimento co-
letivo, a britânica Crowdcube. A 
quem colaborou na “vaquinha vir-
tual”, a empresa não ofereceu vanta-
gens de crédito ou taxas mais baixas. 
Ofertou ações da companhia, caso ela 
entre na bolsa de valores. Os apoiado-
res tornaram-se sócios da empreita-
da. Se a empresa der certo, eles pode-
rão ficar ricos. Atenção, porém, para 
o “se”: o negócio é arriscado. Se a ini-
ciativa não vinga, perde-se tudo. Mas 
permanece uma pergunta: o que ga-
nha o site de investimento coletivo? A 
resposta: uma boa porcentagem da  
campanha startup bem-sucedida, 
costumeiramente de 10%.

Há duas grandes diferenças em in-
vestir por meio desse modelo quando o 
comparamos com métodos tradicio-
nais (a exemplo de confiar o dinheiro a 
um banco). A primeira — fundamental 
— é a diminuição da parte burocrática 
do processo. Usualmente, todo o traba-
lho é feito on-line. A segunda: o investi-
dor, mesmo quando amador, tem 
maior domínio do caminho seguido 
pelo seu dinheiro (veja na pág. 86). 

O Banco Mundial tem se mostrado 
um entusiasta desse tipo de negócio. 
O órgão classifica o equity crowdfun-
ding como um modelo a meio cami-
nho entre o financiamento coletivo 
(como o promovido pelo Kickstarter) 
e os investidores-anjo, assim chama-
dos aqueles profissionais, normal-
mente milionários, que fazem aportes 
em empresas incipientes. Na defini-
ção do novo modelo, considera-se 
que o primeiro passo é a concepção 
da ideia, com valor mínimo de 
50 000 dólares. O protótipo é então 
exibido em um site. A comunidade 
formada pelos usuários decide se o 
projeto tem futuro. Para se enquadrar 
nessa categoria de empreendedoris-
mo, o valor total a ser arrecadado não 
deve ultrapassar um teto que gira em 
torno de 1 milhão de dólares. A etapa 

promissor O americano Begnoche 
e o inglês Kelly, da EqSeed, no Brasil: 
meta de 5 milhões de reais 
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seguinte é o crescimento. Depois de 
concluída a vaquinha, a startup preci-
sa dedicar-se a se consolidar.

A Inglaterra é o mercado mais 
próspero do equity crowdfunding, se-
guida pelos Estados Unidos. Entre 
2014 e 2015, a participação de merca-
do desse método cresceu 26% no Rei-
no Unido. De acordo com o Banco 
Mundial, até 2025 a indústria global 
em torno dessa forma de financia-
mento pode movimentar 100 bilhões 
de dólares ao ano. No cenário ameri-
cano, o aparecimento da modalidade 
exigiu um redesenho das leis que re-
gulam o setor. Até o ano passado, ape-
nas investidores com patrimônio lí-
quido de 1 milhão de dólares podiam 
participar da brincadeira. Foi então 
que tudo mudou. Agora, qualquer 
um conseguirá entrar nas vaquinhas 
— contanto que prove que não com-
prometerá acima de 10% de todo o 
seu capital.

O Brasil, como de costume, entrou 
atrasado nessa onda. Em parte pela de-
mora da Comissão de Valores Mobiliá-
rios em regulamentar a novidade. Ain-
da não existem leis específicas para o 
equity crowdfunding, mas encontrou- 
se uma brecha para que a inovação de-
sembarcasse no país. Aqui, qualquer 
um pode investir. Mas há exigências 
para a empresa que pretende captar o 
dinheiro. Ela deve ter sede em territó-
rio brasileiro e faturamento anual de 
no máximo 3,6 milhões de reais e pre-
cisa divulgar um plano de negócios. 

A primeira plataforma do gênero a 
operar no Brasil foi a Broota, lançada 
em 2014 e que já fez 21 captações, mo-
vimentando 6 milhões de reais. “A de-
manda tem sido enorme, tanto que já 
temos vinte projetos em andamento”, 
diz Diego Perez, sócio de outra repre-
sentante da área, a StartMeUp, aberta 
no ano passado. Também em 2015, o 
economista americano Brian Begno-

che e o matemático inglês Greg Kelly 
fundaram no país a EqSeed, que se 
propõe a atingir 5 milhões de reais de 
investimentos até dezembro próximo, 
com média de 400 000 reais de capta-
ção para cada empresa apoiada. 

Como confiar nesses empreende-
dores que estão pedindo o seu dinhei-
ro? “Além de analisarmos o histórico 
jurídico das empresas, vemos se elas 
têm um plano de negócios escaloná-
vel”, explica Begnoche. “Todo mundo 
que investe também assina um contra-
to — ainda em papel, mas que logo se-
rá apenas virtual — que dá garantias”, 
completa. A primeira campanha bem- 
sucedida da EqSeed foi a da Kokar, 
que arrecadou 300 000 reais de 38 
pessoas e com isso pretende desenvol-
ver um sistema de automação residen-
cial conectado a tablets e smartphones.

Tudo isso pode parecer novo — e, 
de certo modo, é. Mas vale reiterar que 
o financiamento coletivo é uma das 
maneiras mais antigas de angariar re-
cursos. Vide o caso da construção da 
Estátua da Liberdade, em Nova York. 
Era 1885 e faltava dinheiro para levan-
tar o pedestal onde ela seria baseada. O 
custo era de 100 000 dólares (uma for-
tuna à época). Diante do desafio, o jor-
nalista Joseph Pulitzer, então dono do 
jornal New York World, iniciou uma 
campanha de captação. Teve total êxi-
to, como prova a história. A diferença é 
que, na era digital, o método foi trans-
posto para a internet e ganhou as van-
tagens proporcionadas pelo mundo 
virtual. Uma inovação oportuna, ainda 
mais em tempos de crise econômica. 
“Vivemos um cenário desolador no 
Brasil, só que o dinheiro ainda está por 
aí e precisamos movimentá-lo”, analisa 
Begnoche, da EqSeed. “Nosso papel é 
mostrar que vale, sim, a pena colocar a 
mão no bolso nesse período, pois há 
oportunidades de ouro por aí, fáceis de 
ser aproveitadas.” ƒ

O MAPA DO TESOURO
Como investir — e o que está

em jogo no negócio

3. O retorno do investimento poderá
vir de três maneiras:

a) em dividendos, caso a empresa
se torne uma sociedade anônima;

 b) em ações, se a opção for entrar
na bolsa de valores;

c) em valor correspondente à quantia 
aplicada, se a startup for vendida. Se a 
empresa falir, o investidor perderá tudo

5. Como comprovar a honestidade
dos empreendedores apoiados?

Eles são obrigados a fornecer a todos
os acionistas relatórios trimestrais,

com informações como o faturamento
no período e onde os investimentos

foram aplicados

4. O que ganha um site como a EqSeed?
10% do valor arrecadado

por cada startup

2. O site envia um contrato para ser 
assinado, f isicamente (não pode ser pela 
internet), pelo investidor. Ao fazer isso, 
este se torna automaticamente credor

da startup apoiada

1. O interessado acessa um site
de crowdfunding de investimentos

em startups e escolhe qual empresa 
deseja apoiar. Na brasileira EqSeed,

o valor mínimo para entrar na brincadeira 
costuma ser de 1 000 reais


