Convite para
empreendedores
em busca de
investimento anjo

’’

Existe um investidor que
oferece mais do que dinheiro:
ele compartilha experiência!
O nome dele é investidor anjo,
e faz toda a diferença para os
novos empreendedores do
Brasil.

Bem-vindo à
Anjos do Brasil!

A Anjos do Brasil é uma organização sem ﬁns
lucrativos de fomento ao investimento anjo para
apoio ao empreendedorismo de inovação.
Existimos desde 2011 e atuamos em 3 verticais:

Somos uma
rede de
investidores

Criamos cultura
em capital
empreendedor

Propomos
políticas
públicas

5 motivos para apresentar
seu projeto para a Anjos do Brasil!

#01

Rede de investidores altamente qualiﬁcada
com mais de 250 anjos;

#02

Oportunidade para conhecer investidores anjos
em diversos setores do mercado, em 12 estados
do Brasil e, caso selecionado, em outros países;

#03

Mais de 100 investimentos
já efetuados pela Rede de investidores;

#04

Processo simples, gratuito e online;

#05

Apoio da equipe da Anjos
no contato com os investidores.

#1
Rede Anjos do Brasil:
Quem somos nós?

+ de 250
investidores
em 12 Estados

Empresários,
C-level e
Gestores de Fundo

Rede
de
alto nível

Amplitude de
setores e
conhecimentos

Rede experiente
que recebe bem
investidores iniciantes*
*22% da rede investe, há mais de três anos, e 32% há mais de um ano.
60% da rede já fez até 5 investimentos anjo.

#2
Rede Anjos do Brasil:
Nossos Núcleos Regionais

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

Minas
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Amazonas
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Rio
Grande
do Norte
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Minas
Gerais

Goiás

Bahia
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Mato
Grosso
do Sul

Rio de
Janeiro

São José
dos
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Paraná

Rio
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São Paulo

Santa
Catarina
(RIA-SC)

#3
Rede Anjos do Brasil:
Portfolio dos nossos investidores

Veja mais empresas inves das

Apresente seu
projeto para a
Anjos do Brasil!

#4
Seu projeto com a Anjos - Quem buscamos?

Buscamos projetos inspiradores com
as seguintes características:
Inovação | Time incrível e comprometido com os resultados |
Que tenham como objetivo a resolução de um problema real com uma
solução inovadora | Alto potencial de crescimento |
Mercado relevante | Já em operação ou com modelo de negócios validado.

Buscam entre
R$ 100 mil
e R$ 800 mil

Investimento
em projetos
multisetoriais

Querem apoio e
valor agregado
do investidor

#5
Seu projeto com a Anjos.
Passo a passo.

Passo 1

Passo 2

Conﬁrme que seu projeto
tem as características
que buscamos

Submissão do projeto é
feita online e diretamente
no nosso site!

Passo 3

Passo 4

Damos uma resposta
em até 30 dias

Seleção do seu projeto
e envio aos investidores

’’

Se seu projeto for selecionado, ele será enviado para
os investidores e você pode ser convidado a apresentar
seu pitch em um de nossos Encontros de Investidores.

Aumente suas chances enviando seu vídeo de pitch,
pitch deck e informações ﬁnanceiras completas!

Ainda não está pronto?
Prepare-se com nossos conteúdos
Para difundir o conhecimento sobre o investimento anjo, a Anjos do
Brasil compartilha conteúdos relevantes, navegue na área de
empreendedores do nosso site e participe de nossos cursos online.

Área de empreendedores

Cursos online

Além disso, a Anjos do Brasil realiza o Programa de Mentoria com o
objetivo de desenvolver os empreendedores, seus projetos e
apresentações de pitch de negócios.
As mentorias são feitas por investidores voluntários, antes do
encontro de apresentação do seu negócio à Rede.

Quer saber mais? Acompanhe a Anjos do Brasil nas redes sociais!
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