
Convite ao
Investidor Anjo



Bem-vindo ao :Investimento Anjo

vai além do dinheiro e faz toda a diferença

para os novos empreendedores do Brasil.

Você acredita que é possível
alinhar capital e propósito?



A  é uma organização sem fins lucrativos, Anjos do Brasil

que, desde 2011, fomenta o investimento anjo para apoio 

ao empreendedorismo de inovação sob três pilares:

Bem-vindo à Anjos do Brasil!

Somos uma
rede de

investidores

Criamos cultura
em capital

empreendedor

Propomos
políticas
públicas



Cassio Spina
Presidente Fundador

Maria Rita Spina Bueno
Diretora Executiva

Conselho consultivo voluntário

Ângela Ximenes
ABVCAP 

Quem faz a Anjos do Brasil?

Guilherme Horn
Accenture

Marcelo Nakagawa
Insper

Beto Scretas
ICE 

Carlos Miranda
Intel Capital

Carolina Strobel
BR Opportunities

Humberto Matsuda
Performa Investimentos

Leonardo Teixeira
Conselheiro

Marcelo Amorim
Jacard Investimentos 

Marco Fujihara
Key Associados

Rodrigo Menezes
Derraik & Menezes

Advogados

Silvio Genesini
Silvigen Assessoria

e Consultoria



Quem Somos

+ de 300 investidores
em 15 estados

Rede de
alto nível

Empresários, 
C-level e Gestores

de Fundo

Amplitude
de setores e

conhecimentos

Rede experiente que recebe
bem investidores iniciantes*

*22% da rede investe a mais de três ano e 32% há mais de um ano



Núcleos Regionais

Os Núcleos Regionais facilitam a conexão entre investidores de uma 
mesma região e fomentam o impacto local. Nossos investidores estão:

Pará

Distrito
Federal

Goiás Mato 
Grosso 
do Sul

Minas
Gerais

Paraná

Rio de 
Janeiro

Rio
Grande
do Sul

São Paulo

Bahia

Rio 
Grande 

do Norte

Santa 
Catarina 
(RIA-SC)

Amazonas

Pernam-
buco

Mato 
Grosso

Ceará

Sergipe



Veja mais empresas inves�das

Portfólio de empresas investidas
pela Rede de Investidores

http://www.anjosdobrasil.net/cases-de-investimento.html


Porque ser um Investidor Anjo

Diversificar as formas de
investimento do próprio capital

Possibilidade de obter alto retorno em
investimentos em startups, lembrando que
o risco é elevado com liquidez de longo prazo

Oportunidade de participar de negócios
inovadores e agregar valor com sua experiência,
conhecimento e rede de relacionamento

Participar de um ecossistema com
outros investidores de alto nível e
empreendedores criativos e engajados

Alinhar capital e propósito: contribuir com
a sociedade ao ajudar no crescimento do país



Porque participar da Rede de
Investidores da Anjos do Brasil

Acesso a Projetos
qualificados

Contato com investidores
para coinvestimento

Conteúdo para aprender
como investir

Conexão com
ecossistema

Decisão de investimento
individual

Encontros Presenciais Congresso de Investimento Anjo   | |

  Missões internacionais Conferência Nacional|

 

Benefícios na participação
em eventos



Requisitos para participar

Disponibilidade
financeira 

Experiência
profissional 

Disposição para 
compartilhar

conhecimentos e 
dedicar tempo 

para esta atividade
(em torno de 

4 horas mensais)

Não é necessário
ter experiência

prévia de
investimento anjo

Reputação impecável e 
princípios de ética e 

transparência 
nas suas atividades

Efetuar a
Contribuição Mensal

para participar
e ter acesso

aos benefícios
da Rede

Clique aqui para se cadastrar

http://www.anjosdobrasil.net/inscriccedilatildeo-de-investidores-anjo.html


Buscam entre
R$ 100 mil 

e R$ 800 mil

Investimento individual
entre R$ 20 mil e

R$ 100mil por negócio

Querem apoio e
valor agregado 
do investidor

Somos agnósticos para indústria.
Alguns setores que atraem nossos investidores:

TI  SAÚDE  EDUCAÇÃO  ENERGIA  MOBILE  SERVIÇOS FINANCEIROS| | | | |

Inovação  Time incrível e comprometido com os resultados | |
Ter como objetivo a resolução de um problema ou uma solução inovadora   |

Alto potencial de crescimento  Mercado relevante  | |
Já em operação ou com modelo de negócios validado.

Projetos em que investimos



Como investir

A Anjos do Brasil não investe, não intermedia, não tem equity e 
não cobra taxa sobre o investimento.

Negócios são captados 
pela equipe da Anjos do 

Brasil: orgânico 
+ parceiros

Seleção pelo
comitê de

investimento

Compartilhamento com 
investidores: Online + 
Pitch em Encontros 

Presenciais

Investidores 
interessados fazem 

reuniões com apoio da 
equipe da Anjos

O grupo de investidores 
define quem será o 

investidor líder deste 
investimento

Cada investidor tem total 
liberdade de escolher o 
investimento e em qual 

startup ele será feito



Como ter retorno financeiro

O retorno do investimento
usualmente acontece com a
venda da participação
do investidor, que poderá
ocorrer de diversas formas

O investimento, em geral, 
é de longo prazo:
de 3 a 8 anos



B

Participe da rede de investidores da Anjos do Brasil
Ficou com alguma dúvida? 

Consulte a sessão  no site da Inves�dores Anjos do Brasil

ou entre em contato conosco pelas redes sociais. 

https://www.facebook.com/AnjosdoBrasil/
https://www.linkedin.com/company-beta/2025434/
https://twitter.com/anjosdobrasil?lang=pt
http://www.anjosdobrasil.net/blog
http://www.anjosdobrasil.net/para-investidores.html

