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A
creditamos que os desafios do Brasil exigem que todos os atores da sociedade trabalhem juntos. Empreendimentos 

socioambientais (com ou sem fins lucrativos) representam modelos de negócio poderosos, com potencial de redução 

da desigualdade por seu compromisso com a qualidade de vida de populações vulneráveis e/ou superação de graves 

problemas da sociedade, medindo e acompanhando seu impacto no longo prazo. Porém estes empreendimentos sofrem 

enormes desafios para prosperar, começando por acesso a capital. 

Algumas oportunidades de impacto social e/ou ambiental podem suportar modelos de negócio comerciais, e, com isso, de maior 

escala. Outros problemas relevantes da sociedade, ainda que possam gerar alguma receita, vão precisar de subsídio no longo prazo, 

mas não são menos importantes por isso. Ambos tipos de organizações devem co-existir e ter acesso a financiamento adequado 

para seu sucesso e impacto. 

Este relatório tem como objetivo abordar diferentes tipos de instrumentos de financiamento disponíveis para o empreendedor(a)

socioambiental. Serão abordados instrumentos adequados para todos os estágios de um empreendimento, desde a concepção de 

uma ideia, passando pela fase inicial de estruturação de modelo de negócio, seu crescimento e expansão do empreendimento, até 

sua maturidade. Abordaremos estes instrumentos, algumas de suas principais características, e como cada empreendimento pode se 

beneficiar da interação com os atores em cada caso.

Esperamos que este relatório seja uma ferramenta útil para aqueles que querem aprender sobre como alavancar recursos para atuar 

sobre os desafios do país e construir um futuro melhor para todos. 

Boa leitura, 

Equipe SITAWI Finanças do Bem 

Carta ao leitor



Carta ao leitor Sumário
O espectro das finanças sociais                                                       04

As diferentes fases de um empreendimento                                    05

Instrumentos financeiros e fases de um empreendimento               06

Os instrumentos financeiros                                                            07

1. Recursos próprios                                                                                                      09

2. Família, amigos e conhecidos                                                                                      10

3. Subvenção econômica                                                                                               11                                                                                                       

4. Investimento anjo                                                                                                       12

5. Crowdfunding                                                                                                            14

6. Crowdequity                                                                                                              15                                                           

7. Venture capital                                                                                                           16

8. Empréstimos sociambientais                                                                                        17

9. Financiamento bancário                                                                                              18

A medição de impacto                                                                     19

Links úteis                                                                                       20

......................................................

....................................................................................................

.....................................................................................................

.............................................................................................

..........................................................................................................

.........................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................

....................................................................................

......................................................................................

...........................................................

....................................................................

.....................................................................................

...................................

..............



C
apital pode ser alocado de acordo a uma série de critérios: em um extremo, o uso tradicional do capital é voltado 

essencialmente para busca de lucro financeiro. Em outro extremo, a filantropia, o capital é utilizado com foco no impacto 

social e/ou ambiental, sem retorno financeiro. 

Entre estes dois extremos, entretanto, podemos pensar em mesclas de objetivos e critérios para o uso do capital. Alguns deles ainda 

permitem retornos “de mercado”, enquanto outros possivelmente implicam em escolhas entre impacto social e retorno financeiro. 

Hoje, o volume de capital disponível para investimento é maior quanto menor a concessão que se deve fazer em termos de retorno 

frente a outras considerações. 

O espectro das finanças sociais
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Perfis de empreendimentos
Nosso foco neste relatório são os instrumentos de Finanças Sociais, que apoiam os empreendimentos socioambientais, conforme 

figura abaixo.

Empreendimento socioambiental
ONGs Tradicionais

NS sem fins lucro

Foco: Socioambiental
Receita: Doações

Foco: Socioambiental
Receita: Doações e  
Produtos ou serviços

Foco: Socioambiental
Receita: Produtos e/
ou serviços
Distribuição de lucro: Não

Foco: Socioambiental
Receita: Produtos e/
ou serviços
Distribuição de lucro: Sim

Foco: Financeiro
Receita: Produtos e/
ou serviços
Distribuição de lucro: Sim

Foco: Financeiro 
com considerações 
socioambientais
Receita: Produtos e/ou 
serviços
Distribuição de lucro: Sim

Emp. Responsável 

Negócios sociais com fins de lucro

Intenção
Impacto socioabiental Retorno Financeiro

Emp. Tradicionais



Resumimos as fases da evolução de um empreendimento em quatro etapas. Para cada instrumento financeiro há uma ou 

mais fases onde este é mais adequado. 

Start-up:
Um empreendimento está na fase de start-up quando acaba de dar início às suas operações. Geralmente neste estágio, apesar de operacional, 

o modelo de negócios ainda não está bem definido, o empreendimento não é lucrativo, e as altas taxas de investimento necessárias fazem com

que o fluxo de caixa seja negativo na maioria das vezes. Empresas costumam se enquadrar nessa categoria durante os primeiros anos de vida.

Crescimento:
Na fase de crescimento, o empreendimento tem maior foco na profissionalização e formalização de suas operações. 

Empreendimentos crescentes estão em processo de maturação do modelo de negócios, e geralmente têm como principal 

característica o foco em novas fontes de receita. Ao final deste estágio a empresa já é lucrativa, e começa gerar caixa.

Expansão:
Na fase de expansão, os empreendimentos já têm um modelo de negócio comprovado, fontes de receitas relativamente estáveis, geram caixa 

e são lucrativos ou superavitários. Nesta fase, os empreendimentos costumam focar na aquisição de novos clientes, entrada em novas áreas

geográficas, entre outras formas de expansão. É nesta fase que se dá início ao processo de melhora na eficiência de processos e gestão. 

Consolidação:
Na fase de consolidação, os empreendimentos são relativamente maduros, com modelo de negócio bem definido e fontes 

de receitas estáveis. Neste momento o foco passa a ser a melhora em eficiência e eficácia nas operações, como redução 

de custos de produto, melhora nos canais de distribuição, ou aumento/aprofundamento do impacto socioambiental. 

As diferentes fases de um empreendimento 
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1. Recursos próprios

Start-up Crescimento Expansão Consolidação

2. Família, amigos e conhecidos

4. Investimento anjo

3. Subvenção econômica

6. Crowdequity

5. Crowdfunding

7. Venture capital

8. Empréstimos socioambientais

9. Financiamento bancário

Instrumentos financeiros e fases de 
um empreendimento 

Intrumentos financeiros:



Os instrumentos financeiros 

N
este relatório, diversos tipos de instrumentos financeiros serão abordados. Não existe um instrumento melhor que o outro 

- cada um apresenta vantagens e desvantagens, e normalmente alguns instrumentos são mais adequados, dado o estágio 

de vida, perfil e outras características do empreendimento. 

O primeiro instrumento abordado será o capital próprio, ou seja, os recursos próprios do empreendedor(a). Este costuma ser o tipo 

mais comum de financiamento para empreendimentos incipientes. 

Amigos, familiares e conhecidos também são fontes usual de recursos no que diz respeito a start-ups. A proximidade do investidor 

com o empreendedor(a) e a relação de confiança costumam facilitar este tipo de financiamento. 

Plataformas online de financiamento coletivo - crowdfunding - apresentam outra opção para o financiamento de novas ideias. Em 

geral, o empreendedor(a) oferece alguma recompensa em troca da contribuição financeira. Recentemente, surgiram plataformas de 

investimento coletivo em participação (equity) no Brasil, denominado crowdequity. 

Investimento privado de maior volume tem participação importante no financiamento de novos empreendimentos. Este tipo de 

financiamento, porém, é limitado a empreendimentos socioambientais com fins lucrativos. Ao capital empregado no desenvolvimento 

de ideias e negócios embrionários, se dá o nome de seed money. Para os negócios em fase inicial (e de testes), se dá o nome de 

investimento anjo. Estas duas modalidades costumam apresentar alguma sobreposição, já que trabalham com empreendimentos 

em estágios semelhantes. 

Para apoiar empreendimentos nestas fases, existem ainda aceleradoras, empresas que trabalham com o desenvolvimento e aceleração 

de start-ups, principalmente através de pequenos aportes e processo de mentoria, e recebem uma pequena parcela de participação, 

normalmente em um processo que dura de 3 a 6 meses. Por outro lado, incubadoras estão frequentemente relacionadas à área 

acadêmica e projetos de inovação tecnológica e conhecimento de ponta. 
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O capital privado para empresas em estágio mais avançado, com modelos de negócio comprovados e alto potencial de crescimento, acontece através dos 

fundos de venture capital. Estes fundos investem uma quantia significativamente maior de capital em comparação aos investidores anjos e semente. Quando 

um fundo deste tipo trabalha com empresas com grau de maturidade ainda maior, e tem como principal estratégia de saída operações de abertura de capital 

em bolsa, usa-se o nome private equity. 

Instrumentos de equity não exigem garantias e pagamento de juros, entretanto, os investidores ficam 
com uma participação no empreendimento (tanto de lucros - no caso de distribuição de dividendos, 

quanto da empresa em si - no caso de um evento de compra ou venda)

Pelo lado do setor público, existem os programas de incentivo à inovação. A este tipo de instrumento de financiamento, se dá o nome de subvenção 
econômica, em que institutos do governo realizam editais públicos para seleção de negócios e/ou organizações a serem incentivados, tradicionalmente 

com foco em inovação. 

Organizações que trabalham com empréstimos socioambientais apresentam outra opção de financiamento - este ainda é um modelo pouco disseminado no 

Brasil, e os esforços deste tipo de financiamento se concentram em organizações sociais que gerenciam fundos de empréstimos para esta categoria de investimento. 

Alguns bancos comerciais e bancos de desenvolvimento também oferecem linhas de crédito específicas para estes empreendimentos, mas em volume maior 

e com um nível de exigência de garantias bastante superior, o que dificulta seu acesso. 

Por último, o financiamento bancário tradicional também é uma opção para financiar empreendimentos. Entretanto, a falta de histórico dos empreendimentos 

e seu alto risco costumam inviabilizar este instrumento, fazendo com que muitos empreendedores(as) tomem recursos emprestados como pessoa física para 

injetar na empresa.

Instrumentos de dívida não criam laços de longo prazo com o empreendedor. Assim que a dívida é quitada 
e relação se acaba, entretanto, as dívidas exigem o pagamento de juros, além da cessão de garantias

Os instrumentos financeiros 
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1. Recursos próprios

O instrumento
A primeira fonte de recursos

A primeira opção de fonte de recursos para empreendimentos socioambientais 

costuma ser recursos do próprio empreendedor(a). 

Ao ter uma ideia, o empreendedor(a) geralmente necessita de um capital inicial 

para cobrir custos básicos de um empreendimento socioambiental (formulação 

de website, gastos administrativos e jurídicos, desenvolvimento de produto, entre 

outros), além do próprio custo de vida do empreendedor – que normalmente faz 

do empreendimento sua atividade principal. 

Neste estágio do negócio (start-up), são poucos os agentes dispostos a emprestar 

recursos - os riscos são extremamente altos, o modelo de negócio ainda não esta 

consolidado e a empresa ainda não é lucrativa, nem gera caixa. 

As vantagens
Participação integral

Existem diversas vantagens na utilização de recursos próprios como capital inicial - o 

empreendedor não precisa passar por nenhum tipo de análise (crédito, plano de 

negócios e etc) – já que o recurso vem do próprio sócio/fundador do empreendimento. 

Além disso, no caso de um empreendimento com fins lucrativos o(s) 

empreendedor(es) continua(m) com 100% de participação, já que não se faz 

necessária a cessão de equity para nenhum outro agente. 

O aporte de recursos próprios também é uma ótima sinalização para possíveis 

investimentos futuros.

Significa que o sócio-fundador do empreendimento esta disposto à arriscar 

capital próprio em seu negócio, o que pode ser uma segurança maior para outros 

investidores interessados no empreendimento. 

As desvantagens 
Os limites financeiros

Por outro lado, são poucos os empreendedores que dispõem de recursos 

suficientes para investir no negócio, o que faz com que esta opção nem sempre 

esteja disponível, e quando disponível pode não representar o montante suficiente 

para as necessidades do empreendimento. 

Além da potencial restrição financeira, o empreendedor assume totalmente os 

riscos do negócio - o que não acontece quando algum investidor/instituidor externo 

entra com capital. 

Quem faz
Os empreendedores

No caso do uso de recursos próprios, os atores acabam sendo os 

próprios empreendedores. São diversos os meios de financiar seu próprio 

empreendimento: desde o uso de capital financeiro, até o uso de recursos 

provenientes da venda de ativos.

O uso de cartão de crédito pessoal, entre outros métodos de financiamento pessoal 

também são modalidades bastante comuns, mas aumentam significativamente o 

risco e custo para o empreendedor. 

Fontes de Recursos: Empreendedor

Estágio: Start-Up

Valor Médio: R$ 1.000 - R$ 50.000

Contraparte: -
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O instrumento
A proximidade do ciclo de confiança

A categoria de família, amigos e conhecidos, também aparece entre um dos 

métodos mais comuns de financiamento de novos empreendimentos. 

Ao esgotar os recursos próprios, ou na falta dos mesmos, o empreendedor(a) 

recorre à família, amigos e conhecidos para financiar sua ideia. 

Nesta categoria de financiamento, a negociação costuma ser bastante 

informal, já que, na grande maioria das vezes, o empreendedor lida com 

pessoas que estão dentro de seu ciclo de confiança. 

Este tipo de aporte pode se dar tanto na forma de equity (participação 

no empreendimento - caso tenha fins lucrativos) ou dívida conversível 

(dívida com possibilidade de conversão para participação) ou na forma de 

empréstimo tradicional, dependendo do grau de sofisticação da negociação.

As vantagens
A relação amistosa

Por estarem presentes no ciclo de confiança do empreendedor, a negociação 

com familiares, amigos e conhecidos normalmente é bastante amistosa. 

Além do tom da negociação, a agilidade do processo também representa enorme 

vantagem. Na grande maioria dos casos, um processo de financiamento ágil 

é de extrema importância para o empreendimento - é comum que investidor/

credor não exija contratos (que em sua grande maioria são longos, complexos 

e custosos), e nem condições/garantias especiais. 

As desvantagens 
Recursos com laços afetivos

Ao mesmo tempo que a negociação pode seguir por um caminho muito mais 

amistoso do que a negociação com investidor não familiar ao empreendedor, 

existem riscos associados a esta categoria de financiamento. 

Na grande maioria das vezes, o amigo ou familiar não é um investidor 

profissional, e não tem conhecimentos de finanças e negócios, o que 

pode provocar diversos mal entendidos. Desde um entendimento errôneo 

em relação ao empreendimento em si, ao horizonte de tempo de retorno 

financeiro, e até mesmo dos riscos envolvidos no sucesso da empresa, são 

diversos os fatores específicos que podem gerar atrito entre o empreendedor 

e o investidor. 

Além disso, conforme abordado na última seção, é comum que este tipo de 

acordo não envolva proteções legais e acordos jurídicos que protejam os 

dois lados. Desta forma, os dois lados ficam expostos à riscos. 

Quem faz
Networking

Neste caso os atores são os conhecidos, familiares e/ou amigos do 

empreendedor. Desta forma, não há uma rede formada para estes investidores 

- apenas a própria rede pessoal e profissional do empreendedor. 

Fontes de Recursos: Pessoas físicas

Estágio: Start-Up

Valor Médio: R$ 10.000 - R$ 100.000

Contraparte: Participação acionária ou juros

2. Família, amigos 
e conhecidos 
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O instrumento
Incentivo governamental

A subvenção econômica é um tipo de instrumento de política pública de 

financiamento e incentivo, em que o estado aplica recursos públicos em 

empreendimentos, a fim de compartilhar custos e riscos com a iniciativa privada. 

Tipicamente, este instrumento está relacionado a inovação e desenvolvimento 

de setores e produtos pontuais. Assim, não é raro que a subvenção atue em 

áreas intensivas em tecnologia e conhecimento de ponta. 

A subvenção geralmente se dá através de editais públicos, em que empresas 

e empreendedores(as) se inscrevem a fim de concorrer ao incentivo e 

benefícios de um determinado programa. 

São diversos os meios de apoio através dos editais. Alguns trabalham tanto 

com apoio financeiro reembolsável, quanto com apoio não-reembolsável, e 

até mesmo investimento em participação é uma opção. 

Vale notar que cada edital tem uma particularidade, assim, o estudo dos 

termos do edital é necessário para que a inscrição do plano de negócios do 

empreendedor esteja de acordo com o edital em que o projeto será inscrito. 

As vantagens
Alta disponibilidade de recursos

A maior vantagem de programas de subvenção econômica é o incentivo dado 

por parte do setor público. Como os programas são voltados para o fomento 

de setores produtivos estratégicos para o país, as condições do programa 

costumam ser bastante atrativas para o empreendedor. 

Também existem linhas de crédito fornecidas pelo setor público com taxas 

subsidiadas para determinados setores e/ou finalidade específicas., por exemplo 

via BNDES.

Este tipo de linha pode favorecer o empreendedor que atua em uma área de 

interesse estratégico para o governo, com baixas taxas de juros (ou mesmo sem 

juros) e montantes elevados.

As desvantagens 
Restrições para inscrições

Por outro lado, não são todos os empreendimentos que se enquadram nos editais 

de subvenção. 

Por exigir um maior número de condicionantes e os recursos derivarem de órgãos 

que demandam mais processos burocráticos para desembolso a operação tende a 

ser mais lenta.

Quem faz
Os órgãos governamentais

Pela natureza de incentivo fiscal e condições especiais de financiamento e 

investimento, programas de subvenção são, invariavelmente, organizados pela 

iniciativa pública. 

Edital de Inovação FINEP, edital Senai-Sesi de Inovação e Edital Pappe de Subvenção 

são alguns dos editais federais relevantes - cada um possui um foco específico.  

3. Subvenção econômica Fontes de Recursos: Setor público

Estágio: Start-Up

Valor Médio: R$ 100.000 - R$ 1 milhão

Contraparte: -
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4. Investimento anjo Fontes de Recursos: Investidores privados

Estágio: Start-Up

Valor Médio: R$ 100.000 - R$ 500.000

Contraparte: Participação acionária

O instrumento
O primeiro estágio do capital de risco

Esta modalidade de financiamento - que aparece exclusivamente em 

empreendimentos com fins lucrativos - se dá através do aporte de um 

investidor no empreendimento em troca de uma participação minoritária. 

Normalmente, este tipo de investimento é feito por pessoas físicas com 

recursos disponíveis e apetite à risco para investir em empresas nascentes. 

O perfil do investidor normalmente é o de um empreendedor(a) e/ou 

executivo com influência e capital considerável, que dispõe parte de seu 

patrimônio para novos empreendimentos, considerados de alto risco. 

Dentro do universo de capital de risco, o investidor anjo atua no primeiro 

estágio da empresa, com aportes variando entre R$ 100.000 – R$ 500.000. 

É comum que um grupo de 2 a 5 investidores anjos se unam no momento 

do investimento, a fim de diluir o risco, e compartilhar a dedicação para com 

o empreendimento. 

Como o risco deste tipo de investimento é extremamente alto - o investidor 

anjo exige altíssimos níveis de retorno - algo entre 10-30x do investimento 

inicial em um período que pode variar entre 4-7 anos. 

As vantagens
Experiência em gestão e recursos

Uma das grandes vantagens de se ter um investidor anjo no empreendimento é a 

experiência que o mesmo traz em gestão, estratégia e diversas outras questões 

que são fundamentais para o sucesso de um empreendimento socioambiental. 

O networking do investidor também é bastante valioso neste momento. Ao 

lidar com questões específicas é comum que o investidor tenha uma rede de 

contatos que possa auxiliar o empreendedor em decisões pontuais. 

Por ser uma pessoa física, ou um grupo de pessoas, o processo de 

investimento é bastante ágil quando comparado ao processo de grandes 

fundos de investimento em participação, além de possibilitar flexibilidade 

maior em negociações. 

As desvantagens 
Capital Limitado

Como outros tipos de investimento em participação, a grande maioria dos 

investidores entra no negócio já pensando em uma estratégia de saída. Por tanto, 

vale a pena se atentar e se preparar para o momento da saída do investidor. 

Além disso, na grande maioria das vezes investidores anjos não se dispõem a 

entrar em uma segunda rodada de investimento (conhecida como follow-on), 

que é bastante comum em fundos maiores. 

Quem faz
Rede descentralizada

O mercado deste tipo de investidor é bastante disperso, entretanto, no Brasil 

existem redes que reúnem estes investidores, como é o caso da Anjos do 

Brasil e HBS Angels.   
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Aceleradoras e incubadoras são empresas que atuam no desenvolvimento de empreendimentos na fase start-up. Geralmente, incubadoras estão 

mais relacionadas ao ambiente científico e acadêmico, enquanto aceleradoras estão mais relacionados ao ambiente de negócios. 

Enquanto incubadoras costumam ser mais focadas em diretrizes de programas governamentais de apoio a inovação, entre outras formas de 

incentivo governamental, aceleradoras costumam trabalhar aportando pequenas quantias financeiras no empreendimento em troca de uma 

parcela de participação (que costuma variar entre entre 5-20%). 

No caso das aceleradoras, após o aporte, a empresa selecionada tem alguns benefícios da rede da aceleradora/incubadora, que vão desde 

mentoria de executivos experientes, até acesso a rede de networking, incluíndo o uso do espaço físico - escritório - da aceleradora. 

Normalmente, o processo de seleção em ambos os casos é bastante acirrado. Em aceleradoras reconhecidas, a taxa de aceitação varia entre 

1-5% das aplicações recebidas. Enquanto as incubadoras possuem uma taxa de aceitação ao redor dos 10%*. 

Incubadoras podem ser uma opção para empreendimentos que são intensivos em capital intelectual - normalmente atrelados a tecnologia 

e conhecimento técnico avançado. Já as aceleradoras podem ser uma boa escolha para empresas que têm grande potencial de crescer 

rapidamente apenas com uma pequena injeção de capital e alguma experiência de gestão. 

No Brasil, a Artemísia e o Instituto Quintessa trabalham com o processo de aceleração de empreendimentos socioambientais, porém, 

diferentemente do modelo tradicional de uma aceleradora, nenhuma das duas fica com participação sobre o investimento. 

*Fonte: F6S

Aceleradoras e incubadoras 

Recursos com mentoria
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O instrumento
O financiamento coletivo

O crowdfunding vem ganhando cada vez mais espaço dentre as formas de financiamento 

de empreendimentos. Esta forma de financiamento consiste basicamente em uma 

plataforma online que liga empreendedores(as) a instituidores interessados na iniciativa. 

Nos últimos anos, diversas plataformas online foram lançadas para auxiliar tanto o 

empreendedor na campanha de arrecadação de recursos, quanto a pessoa física 

interessada em participar do financiamento de projetos. 

O empreendedor inscreve seu projeto na plataforma, informa o volume de recurso 

necessário para viabilizar a idéia, e organiza as recompensas de acordo com o 

valor aportado. 

Caso o projeto não consiga recursos suficientes para ser realizado, o montante volta para 

os potenciais apoiadores, e o projeto deixa a plataforma. Caso o projeto atinja a meta, cabe 

ao empreendedor recompensar o instituidor de acordo com o plano anunciado. 

Tais recompensas aparecem nas mais variadas formas. Podem ser tanto o próprio 

produto/serviço que está sendo desenvolvido, um agradecimento público, ou até mesmo 

um encontro com os empreendedores. 

Um dos aspectos mais importantes do crowdfunding é a comunicação do projeto para 

o público - vídeos e outros tipos de conteúdo se mostram fundamentais para o sucesso 

de captação. 

As vantagens
Suporte da comunidade

Uma das grandes vantagens do crowdfunding é validação que o empreendimento 

recebe do mercado no caso de financiamento ser um sucesso. 

Além disso, a campanha de financiamento, acaba sendo em si, uma forte campanha 

de marketing, que traz a missão, visão e valores dos empreendimentos para o 

público geral - tanto possíveis investidores, quanto possíveis futuros clientes. 

A grande maioria de plataformas também possibilita a interação entre usuários 

e empreendedores, de forma que o projeto pode ser aperfeiçoado por parte 

do empreendedor após feedback e comentários dos usuários em relação ao 

que foi apresentado. 

A possibilidade de pré-venda, uma das recompensas mais comuns nos portais de 

crowdfunding, também é uma grande vantagem para o empreendedor. 

As desvantagens 
Restrições à captação

Apesar de diversas vantagens, existem diversas desvantagens para este instrumento. 

A restrição em relação à quantidade de fundos que pode ser levantada é uma 

dessas desvantagens. 

Além da restrição ao montante arrecadado por projetos, existe também restrição em relação 

a valores aportados por usuários, o que limita o alcance do financiamento. 

Quem faz
Os empreendedores

No Brasil os maiores players do setor são benfeitoria.com, doare.org, juntos.com.vc e 

catarse.me. Entretanto, diversas outras plataformas têm sido criadas nos últimos anos, e o 

ambiente do financiamento coletivo é cada vez mais próspero.  

5. Crowdfunding Fontes de Recursos: Financiamento coletivo

Estágio: Start-Up e crescimento

Valor Médio: R$ 1.000 - R$ 50.000

Contraparte: Reconhecimento/recompensas
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6. Crowdequity

O instrumento
Fonte de recursos complementar

Similar ao crowdfunding, o crowdequity é um meio pelo qual investidores realizam 

pequenos aportes na empresa, mas diferentemente do crowdfunding, o fazem em 

troca de uma participação – tornando-se, então, sócios-investidores. 

Esta modalidade ainda é bastante nova no mercado de financiamento/investimento 

de empreendimentos, entretanto, diversas plataformas online têm aparecido em 

países mais desenvolvidos (notavelmente EUA e outros países da Europa). 

No Brasil, ainda são poucas as iniciativas, mas conforme a confiança do público 

brasileiro em fazer negócios pela internet aumenta, este tipo de plataforma deve 

se tornar mais comum. 

As vantagens
Investidores qualificados - mais recursos

Apesar do nome do instrumento fazer referência à participação (equity), é mais 

frequente a emissão de dívidas tradicionais, assim como dívidas conversíveis - o 

que aumenta as alternativas para os empreendedores(as) financiarem seus 

empreendimentos, além de facilitar o processo, já a emissão de dívida é um processo 

mais simples do que a emissão de ações. 

Uma das grandes vantagens das plataformas de crowdequity é possibilitar um 

ambiente em que empreendedores e investidores possam se conectar mais 

facilmente. Este ambiente elimina a distância física como barreira, aumentando o 

número de empreendedores e investidores ativos em um ambiente (neste caso, 

virtual). Desta forma, a quantidade de recursos disponíveis aumenta significativamente, 

assim como as chances de um projeto receber investimento. 

As desvantagens 
Sofisticação restringe boas ideias

Vale notar, porém, que o processo de investimento em equity/dívida conversível é 

muito mais complexo do que a instituição do crowdfunding. 

A complexidade e quantidade de informações é muito maior, já que aborda temas 

como plano de negócios, valor da empresa (valuation), condições para emissão de 

dívidas, entre outros. 

Desta forma, a fim de captar investimento em uma plataforma destas, o 

empreendedor precisa de uma estrutura mais sólida. Se por um lado este grau 

de exigência aumenta a qualidade dos projetos inscritos, por outro restringe a 

participação de projetos que podem ser interessantes. 

Quem faz
Portais com estrutura

A alta sofisticação exigida para portais deste tipo de instrumento impõe uma barreira 

de entrada importante para estas plataformas. Certificados de segurança, verificação 

de identidade/qualificação tanto dos investidores quanto dos empreendedores 

reduzem o número de players no mercado. 

No Brasil, os sites mais ativos neste tipo de instrumento são o broota.com.br e o 

eu-socio.com.br. 

Fontes de Recursos: Investidores privados

Estágio: Crescimento

Valor Médio: R$ 200.000 - R$ 1 milhão

Contraparte: Participação acionária
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O instrumento
Fonte de recursos avançados

Assim como investidores anjos, o fundos de venture capital trabalham com o investimento 

de capital privado em troca de participação relevante no empreendimento com fins lucrativos 

(que normalmente varia entre 10-40%). O objetivo nestes casos, é a venda desta participação 

no longo prazo (3-7 anos) com valorização expressiva. 

A atuação deste tipo de fundo costuma ocorrer em empresas com um modelo de negócios já 

validado, ou seja, já passou do estágio chamado de start-up, e se concentra em empreendimentos 

com alto potencial de crescimento. 

Tradicionalmente focados em empresas de tecnologia, atualmente estes fundos possuem um 

espectro de atuação bastante amplo, fazendo com que seja possível que empresas de diversos 

setores se candidatem ao investimento. 

Após uma rigorosa etapa de seleção, o fundo escolhe algumas empresas para investir - é 

neste momento em que o empreendedor(a) e o investidor negociam o valor sobre o qual 

investimento vai acontecer, ou seja, quanto de participação na empresa vale um determinado 

montante financeiro. 

Recentemente, foram criados Fundos de Venture Capital que buscam alinhar retorno financeiro 

com impacto social ou ambiental. Estes são chamados de Fundos de Investimento de Impacto.

As vantagens
Montante elevado de capital

Além do montante ser bastante significante, o empreendimento investido também se 

aproveita da experiência e know-how dos gestores do fundo, assim como do networking 

dos mesmos.  

Outra grande vantagem, é que estes tipos de fundos geralmente possuem elevados 

montantes de capital disponível. Desta forma, uma nova rodada de investimento (follow-

on), para suportar uma eventual expansão da empresa pode ser viabilizada. 

As desvantagens 
A negociação do termsheet

Uma das maiores desvantagens do investimento por parte dos fundos são as negociações dos 

termos do contrato inicial, chamado de termsheet. Caso o contrato não seja bem negociado 

o empreendedor pode perder parcela relevante do controle da gestão do empreendimento. 

Além disso, como a negociação é feita em cima de elevados montantes de capital, é 

comum que o empreendedor tenha que ceder participação relevante na empresa. 

Outra desvantagem é que é sabido que o fundo tem um horizonte de tempo limitado de 

atuação no empreendimento. 

Quem faz
Os diferentes fundos

São diversos os perfis de fundos atuantes no mercado. A maior diferença entre fundos costuma 

ser, o foco dos investimentos que o fundo busca, e o estágio em que a empresa se encontra. 

Quando um fundo investe em empresas consolidadas, com faturamento de dezenas ou centenas 

de milhões, tendo como principal estratégia de saída a abertura de capital (IPO), costuma ser 

chamado de private equity. 

No Brasil, fundos como VOX Capital, MOV Investimentos, FIRST, GAG Investimentos, Kaeté 

Investimentos e INSEED Investimentos são exemplos de fundos que trabalham com investimento 

de impacto.

7. Venture capitalFontes de Recursos: Fundo de investimento

Estágio: Crescimento e expansão

Valor Médio: R$ 1 milhão - R$ 10 milhões

Contraparte: Participação acionária
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8. Empréstimos socioambientais Fontes de Recursos: Organizações de finanças sociais

Estágio: Expansão e maturidade

Valor Médio: R$ 50.000 - R$ 1 milhão

Contraparte: Garantias, se disponíveis

O instrumento
Empréstimo de baixo custo

Os chamados empréstimos socioambientais são um instrumento de 

financiamento que funciona como um empréstimo tradicional, entretanto, o 

crédito é aprovado para finalidades e entidades com objetivo específico de 

benefício social e/ou ambiental. 

No Brasil, esta categoria ainda é bastante incipiente - o empreendedor(a) 

tem poucas opções de oferta, e o volume destinado a este tipo de linha de 

crédito ainda é bastante reduzido. 

Entretanto, vale notar que o perfil das instituições fornecedoras costuma 

ser mais voltado para o benefício do uso do recurso, do que para o lucro 

financeiro através dos juros. 

As vantagens
Capital com baixo custo

A maior vantagem deste tipo de instrumento são as baixas taxas de juros praticadas. 

O maior propósito dos provedores deste tipo de empréstimo é o fomento da 

atividade que será financiada, assim, é comum que as taxas cobradas sejam 

significativamente abaixo das taxas praticadas em linhas tradicionais de crédito. 

Também é comum que estas linhas de crédito sejam menos exigentes em termos 

de garantias do que as requisitadas por bancos comerciais em linhas tradicionais 

- isto facilita o processo, tanto em termos de agilidade, quanto de possibilidade. 

As desvantagens 
Montantes restritos

A maior desvantagem deste tipo de instrumento é o baixo montante 

disponível. Pelo volume de recursos ser bastante limitado, o alcance do 

instrumento também acaba sendo limitado.  

Quem faz
Poucos

Infelizmente, até o momento são poucos os agentes que atuam com este 

tipo de instrumento, 

Tipicamente, este tipo de empréstimo é concedido por organizações do 

chamado terceiro setor (organizações não-governamentais), entretanto, já 

existem linhas de crédito com este mesmo propósito sendo oferecidas por 

bancos comerciais, além de bancos de desenvolvimento. 

No Brasil, a SITAWI e o Instituto Ventura atuam com este tipo de financiamento.
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O instrumento
Fonte de recurso tradicional

O Financiamento Bancário é um dos métodos mais tradicionais de financiamento. Entretanto, 

é quase que inteiramente restrito a empresas maduras, com fontes de receitas relativamente 

estáveis e garantias palpáveis. 

Este instrumento consiste basicamente em receber recursos de um banco comercial para 

um determinado fim (dependendo da linha de financiamento, e da instituição, não se faz 

necessária a definição do uso do recurso). 

Empreendimentos em estágio inicial, normalmente têm grandes dificuldades em conseguir 

financiamento de grandes bancos. Dois fatores são determinantes para este tipo de 

empréstimo: o chamado track record - o histórico de pagamento - e a análise de crédito. 

Empreendimentos em estágio inicial além de praticamente não possuírem o track 

record, tem um perfil de crédito considerado muito arriscado para a grande maioria 

dos bancos comerciais. 

Sendo assim, o financiamento bancário acaba sendo um instrumento de financiamento mais 

viável para empresas com grau de maturidade mais elevado, mais tempo de operação, além 

de garantias mais claras (ativos imobilizados são comumente utilizados como garantia). 

Dada a dificuldade de tomar crédito em nome do próprio empreendimento, costuma ser 

bastante comum a tomada de crédito pelo empreendedor(a) como pessoa física, a fim de 

aportar os recursos na empresa. 

Esta prática, entretanto, faz com que empreendedores acabem tomando crédito a taxas 

extremamente elevadas - prejudicando a saúde financeira, tanto da empresa, quanto do 

próprio empreendedor. 

As vantagens
Relacionamento pontual

A principal vantagem de se tomar financiamento através de um banco é que o credor não 

se envolve no negócio em si - como é caso de diversos outros instrumentos que vimos 

até o momento. 

A partir do momento que o tomador realizou os pagamentos em dia, a relação com o banco 

termina, e o empreendedor segue com a gestão do negócio de maneira independente. 

Bancos comerciais também trabalham com diversas linhas de financiamento, o que pode 

significar flexibilidade na escolha dos termos do empréstimo - diferente de outras agências/

instituições que podem ser mais restritas nos termos. 

As desvantagens 
Altas exigências

A principal desvantagem, entretanto, é a dificuldade de ser aprovado para um empréstimo. 

Bancos comerciais são bastante exigentes em termos de garantia e tomada de risco (no 

Brasil as exigências são ainda maiores), o que faz com que o processo de tomada de 

crédito seja bastante demorado e burocrático. 

Quem faz
Os diferentes bancos

Os principais players neste caso são os bancos comerciais em atividade no país. Cada banco 

tem um perfil diferente - existem bancos mais conservadores em relação ao risco que estão 

dispostos a correr, enquanto alguns são mais agressivos neste sentido (e consequentemente 

apresentem linhas de crédito mais custosas). 

9. Financiamento bancárioFontes de Recursos: Instituição financeira

Estágio: Expansão e maturidade

Valor Médio: R$ 50.000 - R$ 1 milhão

Contraparte: Juros de mercado, garantias reais
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A 
mensuração de impacto social e ambiental se faz necessária para diversos agentes envolvidos no empreendimento. Para o 

empreendedor(a) socioambiental a mensuração é uma importante ferramenta de análise e suporte à tomada de decisão. Para 

o investidor socioambiental a mensuração é fundamental para a avaliação de impacto de um determinado empreendimento. 

Já para os stakeholders de um empreendimento, a mensuração é importante para o acompanhamento do impacto que aquele 

empreendimento tem. 

A partir do crescimento do Investimento de Impacto, diversas iniciativas surgem de organizações do setor - notavelmente organizações 

internacionais sem fins lucrativos. Uma delas é a GIIN - Global Impact Investing Network (Rede Global de Invetimento de Impacto, em tradução 

livre). A GIIN criou o IRIS - Impact Reporting and Investment Standard (Relatório de Impacto e Padrões de Investimento), que hoje é o conjunto 

de métricas mais utilizados pelo ecossistema de empreendimentos socioambientais. 

As métricas do IRIS abordam diversos temas - de energia à saúde, do uso de água à educação, entre outros. Como exemplo temos a redução, 

em número de kWh, de consumo de energia através de práticas de construção sustentável. Outra métrica, relacionada ao meio ambiente, se 

refere ao número de hectares de área ecológica protegida. Diversas outras métricas abordam diferentes temas relevantes para a medição de 

impacto causado pela organização. 

Outro sistema de métricas bastante difundida é o SROI, ou Social Return on Investment - uma referência à tradicional medida de análise de 

investimentos financeiros, ROI, ou Retorno Sobre Investimento. Em linhas gerais, o SROI foca na mensuração em termos monetários do impacto 

socioambiental de um investimento. 

O uso de outras práticas também pode ser benéfico na mensuração de impacto. O teste com grupos de controle aleatórios, muito utilizado em 

experimentos científicos, pode ser uma opção para mensurar o efeito de uma determinada prática. Além disso, a análise de custos unitários (em 

que é feita uma análise dos custos de serviços oferecidos por diferentes organizações - custo de serviço de educação oferecido por uma ONG 

vs. custo do mesmo serviço oferecido pelo governo) também é uma prática que pode ser adaptada à mensuração. 

Todos os sistemas têm limitações e sua adequação deve ser avaliada pelo empreendedor a partir de sua teoria da mudança (conjunto de 

objetivos de mudança social com hipóteses de cadeias de  causa-efeito  e intervenções propostas).
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Anjos do Brasil: www.anjosdobrasil.net

Artemísia: www.artemisia.org.br

Aspen Network of Development Enterpreneurs (ANDE): 

www.aspeninstitute.org/policy-work/aspen-network-development-entrepreneurs

Benfeitoria: www.benfeitoria.com

Broota: www.broota.com.br

Catarse: www.catarse.me

Doare: www.doare.org.br

Endeavor: www.endeavor.org.br

Eu Sócio: www.eusocio.com.br

FINEP: www.finep.gov.br

FIR Capital (FIRST): www.fircapital.com

GAG Invesimentos: www.gaginvestimentos.com.br

The GIIN: www.thegiin.org

GIIRS: www.giirs.org

GIFE: www.gife.org.br

HBS Angels: www.hbsalumniangels.com/article.html?aid=109

ICE: www.ice.org.br

Inseed Investimentos: www.inseedinvestimentos.com.br

Instituto Quintessa: www.quintessa.org.br

Instituto Ventura: www.ventura.org.br

Juntos.Com.Vc: www.juntos.com.vc

Kaeté Investimentos: www.kaeteinvestimentos.com.br

NESsT: www.nesst.org/brasil

MOV Investimentos: www.movinvestimentos.com.br

Sebrae: www.sebrae.com.br

SITAWI: www.sitawi.org.br

Senai/Sesi: www.portaldaindustria.com.br/senai/canal/sesi-senai-inovacao-home/

Sistema B: www.sistemab.org

Social Good Brasil: www.socialgoodbrasil.org.br

SROI: www.thesroinetwork.org

Transform Finance: www.transformfinance.org

VOX Capital: www.voxcapital.com.br

Yunus Negócios Sociais: www.yunusnegociossociais.com
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