
Apresentando Projeto para 
Investidores Anjo

Guia de Submissão no Gust



Startups em busca de investimento anjo devem submeter seu

projeto pelo site da Anjos do Brasil, através do Gust, a

plataforma que usamos para o gerenciamento de projetos.

Esse roteiro irá auxiliar você no passo-a-passo do

cadastramento e preenchimento de dados.
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Iniciando o processo

Acesse o site da Anjos do Brasil e leia todas as recomendações  

informadas.

Se estiver de acordo, clique no botão  “Ciente dos requisitos e 
condições”.  Você será redirecionado para página de Candidatar-se 

a Financiamento.

http://www.anjosdobrasil.net/submeter-projetos.html


Submissão da sua Empresa

Ao acessar a plataforma Gust
pelo site da Anjos do Brasil e
confirmar o Aceite, será
direcionado a página.
Clique em “Candidatar-se a
Financiamento” no botão para

começar sua submissão.

https://gust.com/organizations/anjos-do-brasil


Submissão da sua Empresa

Você será solicitado a realizar
o Login no Gust.
Se você não tem uma conta,
clique em “Inscreva-se agora” e
siga as instruções para

inscrever-se.
Caso contrário, utilize seus
dados de login.



Solicitação do Empreendedor

Clique “Iniciar sua Solicitação”.

Na primeira página da
submissão há perguntas
padrão sobre sua empresa. As
perguntas obrigatórias,

destacadas em vermelho,
devem estar respondidas para
salvar a solicitação. Rascunhos
não serão salvos.



Questões Adicionais

Complete as perguntas
adicionais selecionando
“Perguntas adicionais”. Ao

finalizar, você terá a opção de

enviar ou salvar sua
candidatura sem se submeter.

*** O botão de envio não aparecerá, a menos que
todas as perguntas obrigatórias tenham sido

respondidas.



Solicitação do Empreendedor

Você pode escolher salvar e
voltar para sua submissão
clicando em “Terminar mais
tarde”.

Você deve responder a todas
as perguntas obrigatórias

antes de prosseguir, que
estão demarcadas com um
asterisco ao lado.



Status da Submissão

Se você escolheu salvar sua

aplicação e deseja continuar,
você pode efetuar o Login na
sua conta do Gust, navegar
até a seção Investidor em seu
espaço de trabalho e clicar em
“Continuar”.

Se você já completou sua
apresentação, você pode
selecionar “Gerenciar
Relacionamento”.



Navegue pelo Gust

Após enviar as apresentação,

você pode personalizar seu
perfil Gust clicando em “Perfil
da Empresa” localizado na

barra de navegação superior.
Você poderá adicionar logo,
imagem de banner, membros
da equipe, pitch deck ou
outros documentos.



Navegue pelo Gust

Você também deverá enviar
um pequeno vídeo no
formato mp4, na seção de
vídeo. Note que Gust não
suporta vinculação com
outros sites, assim você terá
que enviá-lo para plataforma
de vídeo do Gust em formato
mp4.



A Anjos do Brasil

A Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos para o fomento ao investimento anjo e apoio ao 

empreendedorismo de inovação.

Somos uma entidade com causa: empresas inovadoras representam desenvolvimento para o Brasil e o 

Investimento Anjo é um fator relevante para que estas empresas possam crescer.

Atuamos em 3 verticais:

• Rede de Investidores

• Criação de Cultura

• Políticas Públicas



Dúvidas e contatos

Para ajuda adicional, contate o Suporte do Gust (somente em inglês): 
support@gust.com

www.anjosdobrasil.net

Facebook.com/anjosdobrasil
Twitter.com/AnjosdoBrasil
https://www.linkedin.com/company-beta/2025434/
http://www.anjosdobrasil.net/blog
http://www.anjosdobrasil.net/


Este material destina-se a orientação de empreendedores que submetam 
projetos  para Anjos do Brasil e sua função é difundir boas práticas.

A Anjos do Brasil é um entidade de fomento ao investimento anjo e empreendedorismo de inovação, proporcionando uma plataforma de

encontro entre empreendedores em fase inicial e investidores que estão comprometidos com o financiamento de alto risco. A Anjos do 

Brasil não faz qualquer recomendação ou venda de participação em qualquer negócio, não endossa nenhuma das oportunidades de 

investimento, nem faz recomendações sobre a adequação das oportunidades de investimento específicos para qualquer investidor.

A Anjos do Brasil não faz investigações independentes para verificar a verdade, validade ou completude das informações submetidas 

pelos empreendedores e posteriormente apresentada aos potencias investidores e não fornece qualquer garantia sobre as informações 

fornecidas pelos empreendedores. As análises eventualmente apresentadas destinam-se apenas a ser mais um elemento informativo 

para o investidor. Como resultado, os potenciais investidores devem conduzir sua própria investigação dos méritos e riscos de cada 

oportunidade de investimento, e negociar os termos de seu investimento. Todos os investidores são fortemente encorajados a procurar 

aconselhamento legal e técnico antes de fazer qualquer investimento.

A Anjos do Brasil conta com o suporte de associados que podem exercer atividades voluntárias e não remuneradas em benefício da 

associação. Neste sentido, todas estas ressalvas se aplicam tanto a entidade quanto a seus associados que exercem estas atividades 

voluntárias. 

@Anjos do Brasil 2017


