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IDEIAS ORIGINAIS ESTÃO NA MIRA
DOS INVESTIDORES ANJOS
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Você tem uma ideia inovadora e que pode
gerar milhões, mas não tem recursos e
conhecimento no mundo dos negócios?
A chance do seu projeto alçar voo pode estar
nas mãos dos chamados investidores anjos.
Esse é um mercado que está crescendo
no Brasil.
O investidor anjo, normalmente, é um empresário bem-sucedido que procura ideias
criativas para investir. Geralmente, eles
adquirem cerca de 50% da empresa. Investem
todo o dinheiro necessário para o projeto sair
do papel e o negócio seguir em frente.
Além de ter participação societária, esse
tipo de investidor atua como um conselheiro e
mentordo empreendedor,apoiando no desenvolvimento do negócio. Ele será essencial para agregar experiência e conhecimento.
Essa é uma forma dos investidores aplicarem um dinheiro que, muitas vezes, está parado e, futuramente, lucrarem muito com a venda das suas ações da empresa.

Tem de ser bom!
Claro que eles não investem em qualquer ideia. Para chamar a atenção dessa
turma, o negócio precisa atender a alguns critérios. O primeiro deles é ser inovador. Não é obrigatório que o produto
seja diferente, mas pelo menos a forma
de comercializar necessita de algum
diferencial.
Além disso, o produto precisa
ter condições de crescer de forma
uniforme, suportar um aumento
de carga e expandir rapidamente
e a um custo cada vez menor.
Os investidores procuram empreendedores apaixonados pelo
seu negócio, mas não apegados.
Afinal, caso alguém resolva investir no seu produto, você ganhará
um sócio e também deverá estar
disposto a não só ceder uma parte
do empreendimento, mas também
vendê-lo, se receber uma boa proposta. E aí, vai encarar?

Aos 17 anos, Spina começou a desenvolver
softwares. Ele criou a
sua primeira empresa aos 19, através
da criação de um
software de conectividade para
acesso a um serviço de comunicação pré-Internet chamado
VídeoTexto.
Em 1992lançou a Trellis. Empresa focada no desenvolvimento
de equipamentos de conectividade e com o crescimento dela, efetivou a aquisição e incorporação
de outros negócios. Spina foi
procurado por um grupo de investidores que colocou dinheiro
nos seus negócios. Ele sabia que
teria que vender a empresa depois de gerar alto lucro. E assim
foi, em 2010, eles venderam.
A ideia de fundar a Anjos Brasil surgiu em julho deste ano.
“Percebi a necessidade de criar
uma entidade que pudesse promover e apoiar o crescimento do investimento-anjo no Brasil, para disseminá-lo e consolidá-lo”, conta Cassio.
O objetivo da Anjos Brasil é disseminar a
cultura e fomentar o crescimento desse tipo
de investimento para apoiar o empreendedorismo inovador no País.
Spina conta que já investiu em quatro projetos, em áreas bem distintas, como de bebidas
funcionais, construção, Internet e Mobile e
atualmente está negociando o investimento
em mais dois.
Acesse: www.anjosdobrasil.net
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Juliano Graff, 37 anos, idealizador da Master Minds
A atuação de Juliano como investidor
profissional começou em 2007, após vender
em 2006 as suas ações numa empresa de
Logística, que havia fundado em 2001, com
outros sócios.
Graff conta que os objetivos com os
investimentos são “encontrar retornos
atrativos para o capital e compartilhar
conhecimento de gestão e negócios com
outros empreendedores, contribuindo
indiretamente com o desenvolvimento
regional e nacional”.
Atualmente, a Master Minds está com duas
apostas: a primeira é uma empresa voltada

para o Marketing de posicionamento e promoção
de vendas para os mercados brasileiro e internacional de bebidas premium
brasileiras; a segunda é uma sociedade que
busca investir em empresas de tecnologia e
inovação no ecossistema da Macroregião
Campinas-São Paulo.
Para enviar a sua ideia para a Master
Minds é preciso acessar o site
(mastermindscapital.com/portugues/privateformulario.aspx) e preencher um formulário
eletrônico.

Esse cara promete!

Estudante de Engenharia Ambiental, pesquisador vinculado ao Cepema-USP, 16 prêmios conquistados - todos com projetos diferentes -, sendo que no último faturou
R$ 100 mil. Estes são os feitos de um jovem de
23 anos. Um gênio, né? O nome dele é Gabriel
Estevam Domingos.
Ele apresentou um projeto de reutilização
de resíduos sólidos urbanos e faturou o primeiro lugar e R$ 100 mil no EDP 2020 - Prêmio
de Inovação e Empreendedorismo. Tudo isso,
inspirado nos problemas socioambientais da
cidade em que mora, Cubatão.
Gabriel explica que o projeto consiste na
produção de energia elétrica e de fertilizantes
orgânicos, a partir dos resíduos orgânicos do
município em que reside.
A seleção dos projetos ocorreu em três etapas. Na primeira delas, cerca de 70 projetos

foram analisados por uma comissão julgadora. Na segunda, foram selecionados 20 para
um curso de Empreendedorismo na Fundação Getúlio Vargas (FGV). E na última etapa
foram escolhidos dez candidatos por uma comissão avaliadora. O final da história vocês
já sabem...
Gabriel conta que não foi nada fácil. “O projeto foi desenvolvido com muito esforço, dedicação e ética. Foram quase dois anos de pesquisa e desenvolvimento”.
QG
Com o prêmio, o jovem abriu uma empresa
de inovação, engenharia e tecnologia e, em
princípio, pretende contratar cinco profissionais. Caso firme uma parceria com a Prefeitura de Cubatão, o projeto poderá empregar
aproximadamente 30 pessoas. O escritório

está quase pronto e fica na Avenida Nove de
Abril, 2.205, sala 18, no Centro.
Não é à toa que Gabriel está sorrindo de orelha a orelha. É que além de ver seu projeto se
concretizando, ele já foi fisgado por um
investidor anjo. A empresa vai arcar com todo
a verba necessária para dar andamento ao
projeto. Ele é o sócio majoritário com 51% e os
outros 49% são da empresa investidora.
Voltando à premiação, o jovem encerrou o
seu discurso com uma frase muito marcante:
“A solução dos nossos problemas agronômicos, energéticos e ambientais está no nosso
lixo. E eu vou provar isso para vocês”.
Você duvida dele?
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Cassio Spina, 44 anos, criador
da Anjos Brasil
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