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Produtividade no emprego
A sociedade B é caracterizada por pessoas que 
rendem mais à tarde. Se quer saber se você faz parte 
desse grupo, fique atento aos fatores que descrevem 
esss profissionais, como preguiça excessiva durante o 
dia, sono e dificuldade de acordar cedo. Página 3

  Atuação

Startups contam com investidor anjo
Esse profissional impulsiona o negócio, visando ao alto retorno do investimento em empresas de ideias inovadoras

InvestImento

Para quem tem um ne-
gócio funcionando, mas 
precisa de um sócio para 
ajudar nas despesas ou até 
mesmo para alavancar os 
projetos da empresa pode 
contar agora com o inves-
tidor anjo. 

Segundo o sócio-diretor 
de Estratégia e Gestão da 
Naxentia Capital, Stéphane 
Olivo, os chamados investi-
dores anjos impulsionam o 
negócio, visando ao alto re-
torno do investimento. “Eles 
ajudam os fracos em capital, 
mas que são ricos em ideias, 
conhecidos como startups, 
uma expressão americana 
dada a empresas que estão 
nascendo”. 

De acordo com ele, esses 
investidores são profissio-
nais experientes, veteranos 
na indústria e que possuem 
um ótimo networking, que 
buscam capitalizar mais ne-
gócios e, consequentemen-
te, crescer em termos de 
recursos.

Para que um investi-
dor anjo invista em um 
negócio, Olivo conta que 
o projeto precisa ser ino-
vador, diferenciado e ser 
uma empresa que tenha 
rápido crescimento e re-
torno de capital imediato. 

“O setor de TI, por exem-
plo, é muito interessante 
para investidores devido 
à expansão de tecnologia 
e às necessidades do mer-
cado”, destaca.

O sócio-diretor acrescen-
ta que um ‘business angel’ 
geralmente recebe vários 
projetos por dia, mas que 
passa, no máximo, cinco 
minutos em cada dossiê 
para fazer a primeira se-
leção. “Nesta fase, o inves-
tidor vai ler o “teaser” - que 
é um resumo do projeto de 
mais ou menos duas pági-
nas -, focando no produ-
to, nas pessoas envolvidas 
e na projeção financeira”, 
revela.

Ele afirma que os dossiês 
mais interessantes são es-

Bruna Costa
Da reportagem local

tudados com um plano de 
negócios completo, mos-
trando a análise e a posição 

do produto no mercado, os 
currículos das pessoas en-
volvidas e o business, ou 
seja, o plano financeiro de-
talhado. “Os futuros empre-
sários vão poder defender 
os seus projetos em algu-
mas reuniões com o “bu-
siness angel”. Nesta segun-
da fase, será selecionado 
apenas um projeto. A últi-
ma fase será a negociação 
da participação do inves-
tidor na empresa contra o 
capital que ele vai investir”, 
acrescenta.

Chamariz 
Para expor o seu negó-

cio aos investidores anjos, 
Olivo revela que o empre-
endedor deve apresentar o 

potencial da ideia do ne-
gócio ou projeto e os dife-
renciais frente ao mercado, 
além de uma boa ideia e 
um bom plano de negócios, 
de fácil aplicação, pois o 

‘anjo’ visa ao lucro em curto 
prazo. “Além disso, buscar 
um investidor anjo é mais 
viável e interessante para o 
negócio se comparado aos 
juros de um financiamento 
bancário. Diria que antes de 
buscar financiamento para 
o seu empreendedorismo, 
busque um “business an-
gel”, já que as linhas de cré-
dito estão cada vez menos 
interessantes e são dívidas 
que adquirimos já no iní-
cio de uma empresa, o que 
não é bom”, afirma.

Projeto deve ser inovador e o negócio precisa ter rápido crescimento e retorno de capital imediato

Olivo: “Capitalizar negócios”

Divulgação

Reprodução

Empreendedorismo de
inovação ganha apoio

Criada para o fomento 
do investimento anjo e 
apoio ao empreendedo-
rismo inovador brasileiro, 
a Anjos do Brasil promove 
ações para dissemina-
ção de conhecimento e 
capacitação aos empre-
endedores e investidores. 
Com o objetivo de aju-
dar as empresas brasi-
leiras alavancarem nos 
negócios, a organização 
sem fins lucrativos pos-
sui ainda uma rede de 
investidores anjos para 
empresas startups. 

A Anjos do Brasil visa 
a promover o crescimen-
to do investimento anjo, 
apoiando o empreende-
dorismo de inovação. 
Além disso, tem a fina-
lidade de compartilhar 
conhecimentos, experi-
ências e oportunidades 
de negócios para inves-
tidores anjos e empre-
endedores.

Segundo o site da em-
presa, o investimento anjo 
é uma atividade que pos-
sui grande impacto na 
criação de empresas de 
alto valor agregado, des-
tacando-se como exem-
plos a Apple, o Google, o 
Facebook e a Fedex dos 
EUA, além da Bematech 
e do Buscapé do Brasil. 

“Acreditamos que, com 
a união de forças dos 
nossos membros, par-
ceiros e apoiadores, nós 
conseguiremos fazer a 
diferença”, finaliza o cria-
dor da empresa, Cássio 
Spina.

Incentivo
Algumas iniciativas 

auxiliam as startups e 
a Anjos do Brasil está ins-
crevendo para três delas. 
Até o dia 6 de setembro, 
as inscrições são para 
o “Acelera Startup” do 
9º Festival de Empreen-

dedorismo da Fiesp/CJE 
- maior acontecimento de 
empreendedorismo do 
Brasil, que ocorre dias 25 
e 26 de setembro, reali-
zado pela Federação das 
Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e orga-
nizado pelo seu Comitê 
de Jovens Empreende-
dores. Trezentas empre-
sas receberão mentoria e 
somente dez serão sele-
cionadas para apresen-
tação para investidores. 
As inscrições para o “En-
contre um Anjo” do Mo-
vimento Empreenda da 
revista Pequenas Empre-
sas & Grandes Negócios 
podem ser feitas até 16 

Aposta
Anjos do Brasil 
possui rede de 
investidor anjo 
para as startups

Objetivo é ajudar 
as empreas a 
alavancarem 
nos negócios

de setembro. Os selecio-
nados, neste caso, serão 
apresentados para uma 
banca de investidores. O 
melhor negócio será tema 
de reportagem na revis-
ta Pequenas Empresas & 
Grandes Negócios. Ou-
tra ação é o “INFO Start 
2013”, prêmio da Revista 
INFO, que vai destacar 
startups promissoras. As 
ganhadoras serão tema 
de uma reportagem es-
pecial da INFO na edi-
ção de dezembro. As ins-
crições para este prêmio 
também podem ser feitas 
até o dia 16 de setembro. 
Veja como se inscrever 
em www.anjosdobrasil.
net/blog. 


