
 
 

MASTER CLASS DE INVESTIMENTO ANJO 

 

O QUE TODO INVESTIDOR DEVERIA SABER 

 

EMENTA COMPLETA 

 

• Sobre o Curso 

 

Na cadeia de investimento em Capital Empreendedor (Venture Capital), o investimento 

anjo é o elo inicial. Colaborando para o desenvolvimento e sucesso de startups inovadoras 

e de alto impacto, os anjos investem seu capital próprio, tempo, conhecimento e conexões 

nessas empresas nascentes. 

 

O Master Class de Investimento Anjo – O que todo Investidores deveria saber é um 

curso completo, que abrange todo o ciclo de investimento anjo de forma aprofundada, 

dinâmica e prática! Aulas 100% ao vivo e online. Uma imersão completa nos fundamentos 

de investimento anjo para quem quer investir baseado na experiência de quem realmente 

investe. 

 

O curso será ministrado por especialistas e investidores líderes da Anjos do Brasil, a maior 

rede de investimento anjo brasileira, uma série de profissionais altamente reconhecidos e 

com vasta experiência prática no ecossistema de investimento anjo. 

 

Apresentaremos o ciclo de análise de potenciais investimentos, efetivação do investimento 

e acompanhamento das empresas investidas e as habilidades necessárias aos 

investidores para atuar de forma efetiva em cada etapa. O conteúdo e a participação de 

especialistas possibilitarão o entendimento de instrumentos e estruturas para a efetivação 

do investimento anjo bem como de conceitos como “valuation” aplicados ao estágio inicial 

no qual este ocorre. 



 

Objetivo:  

Formar investidores aptos a participar e liderar ativamente processos de investimento, 

monitoramento e desinvestimento em Startups baseados em boas práticas. 

 

Coordenação 

A curadoria e coordenação do curso é efetuada por profissionais experientes, tanto em 

investimento anjo quanto como professores. 

 

• Maria Rita Spina Bueno 

Diretora executiva da Anjos do Brasil. Profundamente conectada aos temas de 

Diversidade e Investimento de Impacto, fundou em 2013 o MIA – Mulheres 

Investidoras Anjo, movimento no qual promove a maior participação feminina no 

investimento em startups. 

Atua em Conselhos de Organizações ligadas ao ecossistema empreendedor, como 

Artemísia e Acelera - Rede Mulher Empreendedora. É cofundadora e Conselheira 

do Dínamo, movimento que atua na formulação de políticas públicas para 

empreendedorismo e investimento em startups, além de participar de diversos 

Comitês governamentais ligados ao tema. Ministra cursos de investimento e 

inovação na pós-graduação da FGV. 

Graduada e Mestre em filosofia pela FFLCH-USP, Maria Rita possui mais de 35 

anos de anos de experiência profissional, com sua carreira tendo sido construída 

nas áreas de finanças e operações de empresas familiares 

 

• Caio Ramalho 

Co-líder do Núcleo RJ da Anjos do Brasil e sócio da Faerûn Ventures. Possui 25 

anos de experiência em investimentos e análise de negócios, com passagens por 

private equity, consultorias, asset management e banco de investimento. Atua como 

mentor de startups e empreendedores em diversos programas públicos e privados 

há 14 anos. Coordenador da Comissão de Governança Corporativa para Startups e 

Scale-ups do IBGC. Doutorando em Gestão e Inovação, mestre em Economia 

(Finanças) e MBA em Análise de Investimentos. Organizador e co-autor de 2 livros 

sobre a indústria de private equity e venture capital no Brasil. 



Especialistas e professores: 

Contamos com a participação de investidores, gestores de VC e especialistas durante todo 

o curso. Conheça o corpo de especialistas e professores deste curso, sendo que a cada 

edição teremos a participação de vários deles, sempre com a possibilidade de mudança 

sem aviso prévio. 

 

Metodologia:  

As aulas incluirão a exposição de conteúdo, discussão de leituras selecionadas e estudo 

de casos, palestras e debates. Convidados atuantes no ecossistema irão participar das 

aulas para debates e apresentação de conteúdos específicos. 

 

Formato:  

• 8 aulas ao vivo e online - das 19h00 às 22h00 

o 7 aulas 

o 1 Encontro final de análise de startups 

 

24 horas de aula  

 

Turmas exclusivas - máximo 30 alunos 

 

Participação em um grupo de WhatsApp com os alunos, professores e especialistas 

 

As inscrições somente serão aceitas para alunos que atuem ou tenham potencial para 

atuar como investidor em startups e que sejam membros de uma rede de investimento anjo 

 

Importante 

A organização se reserva o direito de reagendamento de aulas, caso necessário e a seu 

exclusivo critério. Caso necessário o reagendamento de aulas, serão usadas 

preferencialmente as sextas-feiras. 

A organização se reserva o direito de cancelar o curso que não atingir um número mínimo 

de inscrições- Algumas aulas poderão ser ministradas em língua estrangeira, o mesmo se 

aplica a alguns materiais. 

 

 



Público – alvo: 

Investidores que querem iniciar seus investimentos em startups com uma base de 

conhecimento sólida 

Investidores em startups que querem aprofundar seus conhecimentos e liderar deals.  

 

Programa do curso: 

 

Aula 1 – Seleção e Estruturação 

• Introdução ao processo de investimento  

• Critérios de seleção de investimentos  

• Processo de diligência técnica  

• Processo de diligência de negócios  

• Principais pontos a serem negociados com o empreendedor (valuation, board, tranches, etc)  

• Modelagem de SCP ou investimento direto  

• Tomada de Decisão de Investimentos 

 

Aula 2 – Análise e Valuation 

• Principais tópicos analisados  

• Processo de análise e fatores criticos  

• Cap Table, Rodadas de investimento e diluição  

• Desafios de valuation  

• Principais métodos de valuation  

• Investimento sem valuation  

• Exemplos de Valuation de Startups 

 

Aula 3 – Análise e Valuation 

• Principais tópicos analisados  

• Processo de análise e fatores criticos  

• Cap Table, Rodadas de investimento e diluição  

• Desafios de valuation  

• Principais métodos de valuation  

• Investimento sem valuation  

• Exemplos de Valuation de Startups 

 

Aula 4 – Liderança e Coinvestimento 

• Definição e relacionamento dos co-líderes  

• Modelos de remuneração por carry  

• Gerando interesse nos investidores seguidores  

• Relacionamento com investidores seguidores  

• Cronograma da rodada  

• Documentação a ser compartilhada com os investidores  

• Responsabilidade 

 

 



Aula 5 – Aspectos Legais e Documentos 

• Passo-a-passo da documentação legal  

• Term Sheet  

• Due diligence legal  

• Contrato de investimento  

• Principais termos a serem acordados num round de capitalização 

 

Aula 6 – Governança e Monitoramento 

• Criação de Valor e Monitoramento de Carteira  

• Abordagem (Ativo x Passivo)  

• Execução (Conselho Consultivo, instrumentos de governança)  

• Métodos de criação de valor nas investidas  

• KPIs 

 

Aula 7 – Follow-nos e Exits 

• Follow-ons programados x não programados  

• Up rounds e down rounds  

• As diversas formas de monetizar um investimento anjo  

• Como se preparar para a saída  

• Tipos de saída (VC, estratégico, write-off) 

 

Aula 8 – OFFICE HOURS – Simulação de investimento 

• Exemplos práticos 

 

Pré-requisitos 

Compreensão da língua inglesa (poderão ser utilizados textos, vídeos, casos e outros 

materiais em inglês) 

 

Investimento e descontos 

Inscrição individual: consulte os valores atualizados na página do curso   

Membros investidores da Anjos do Brasil - 50% de desconto*  

Membros investidores de Redes parceiras - 25% de desconto** 

Matrículas antecipadas - têm mais 10% de desconto - consulte o prazo na página do curso 

 

**solicite o código de desconto para sua rede 

*inscrições efetuadas com o código, mas que não tenham a confirmação de participação 

na rede serão canceladas ou deverão ter o valor integral complementado. 


