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quem 
somos

A Sling Capital surgiu com a missão 
de reinventar o processo de captação 
de recursos para startups. Nós alia-
mos tecnologia e design para propor-
cionar uma experiência mais assertiva 
para as startups.

Para isso, desenvolvemos uma plata-
forma que facilita esse processo, atra-
vés da qual resolvemos os problemas 
que as startups enfrentam nesta jor-
nada de captação. 

A SLING CAPITAL CAPTAÇÃO DE RECURSOS – BRASIL X EUA

01. Aumentando     a atratividade

02. Encontrando  
    investidores

03. Abordando  
    investidores

Fazemos uma análise 
detalhada de cada tópico do 
Pitch Deck com o objetivo de 
deixá-lo mais atrativo para 
investidores.

Possuímos uma ferramenta 
que permite à startup assumir 
o controle da jornada de 
captação, com uma série 
de dicas de como abordar 
investidores.

Possuímos uma base com +300 
investidores anjos, venture 
capital, plataformas de equity 
crowdfunding e associações de 
investidores anjos.
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Introdução

das startups fecham as portas 
nos primeiros 5 anos e uma das 
principais razões é a dificuldade  
de acesso ao capital. 

O Brasil possui um cenário desafiador para 
empreendedores. No país, enfrentamos 
uma série de burocracias para abrir novos 
negócios e, uma economia em crise, difi-
culta ainda mais as chances de tornar os 
nossos empreendimentos bem sucedidos.

O cenário para startups é ainda mais com-
plexo: +74% das startups fecham as portas 
nos primeiros 5 anos e uma das principais 
razões é a dificuldade de acesso ao capi-
tal. Por ser um mercado muito novo, ainda 
sofre com a dificuldade de encontrar inves-
timentos para poder seguir em frente e se 
desenvolver. Entretanto existem investido-
res dispostos a investir em startups, como 
investidores anjos, as associações de inves-
tidores anjos, Venture Capitals, equity crow-
dfundings, entre outras modalidades.

Para entender melhor a dificuldade de 
startups brasileiras conseguirem cap-
tar, primeiro é necessário compreender 
o que é o processo de captação de re-
cursos: é qualquer processo que tenha 
como finalidade o recebimento de di-
nheiro por startups, exceto a venda regu-
lar de seus produtos e serviços.

Embora não seja fácil receber investi-
mento no Brasil, em 2018, pela primeira 
vez, 5 startups brasileiras se tornaram 
unicórnios. A 99, Nubank, Stone, iFood e 
Arco Educação atingiram valor de merca-
do de 1 bilhão de dólares.¹ Em junho, já 
tivemos a Loggi2 como primeiro unicórnio 
do ano e a previsão é que mais startups 
venham a se tornar unicórnios em 2019.

+74%

01 – INTRODUÇÃO CAPTAÇÃO DE RECURSOS – BRASIL X EUA

¹ DISTRITO. Corrida dos Unicórnios. 2019.  Disponível em <distrito.me> Acesso em: 10 de maio de 2019
2  VEJA. Loggi é o mais novo unicórnio brasileiro. 2019.  Disponível em < veja.abril.com.br> Acesso em: 5 de junho de 
2019

https://conteudo.distrito.me/unicornios
https://veja.abril.com.br/economia/loggi-mais-novo-unicornio-brasileiro/
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O objetivo deste e-book é realizar um 
comparativo do cenário de captação de 
recursos entre Brasil e Estados Unidos, 
em 2018. 
Primeiramente, serão apresentados dados 
de diferentes categorias de investimento de 
risco no Brasil, são eles: Venture Capital, 
investimento anjo e equity crowdfunding. 
Em seguida iremos comparar estes dados 
com o cenário americano de investimento 
de risco, apontando as principais diferenças 
entre as categorias e os países em questão.
Por fim, iremos apontar possíveis caminhos 
e indicadores para o mercado brasileiro de 
investimento em startups.

Para o comparativo de valores, utilizamos a conversão do dólar de US$ 3,86, 
do dia 02 de abril de 2019
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Venture Capital no Brasil

R$ 256 milhões

20
13

20
18

20
17

R$ 5 bilhões

R$ 3,3 bilhões

Aportes de Venture Capital (VC) no Bra-
sil, em 2018, tiveram um aumento de 
51% em relação ao ano anterior.

No Brasil foram aportados 5 bilhões de re-
ais em 2018 em um total de 259 startups. 
O ticket médio foi de R$ 19,3 milhões.

Esta média não reflete a maior parte 
das captações brasileiras, pois se des-
considerarmos os três maiores rounds 
– Ifood, Nubank e Loggi – a média seria 
de R$ 8 milhões.

Desde 2013 o volume aportado no Brasil 
só vem aumentando, saltamos de R$ 256 
milhões para R$ 5 bilhões.1

259 R$ 19,3 milhões
startups
investidas

ticket médio  
dos VCs
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O termo Venture Capital é utilizado para 
se referir a todos os investimentos de ris-
co, porém, também pode ser entendido 
como o estágio seguinte do Seed Capital. 

Seu objetivo é ajudar as startups a cres-
cerem e/ou realizarem uma grande ope-
ração de venda ou fusão. VCs focam em 
empresas que já tenham um modelo de 
negócio validado.

A primeira rodada de investimento do 
Venture Capital é o Series A, as próxi-
mas seguem o alfabeto, Series B,  
Series C, e assim por diante.

 02 – VENTURE CAPITAL CAPTAÇÃO DE RECURSOS – BRASIL X EUA

¹ STARTSE. Aportes de Venture Capital em startups no Brasil mais que dobram em um ano.  
Disponível em: <startse.com> Acesso em: 20 de maio de 2019

2MCKINSEY & COMPANY. Brazil digital report - 1st edition - Abril de 2019.

Tabela de VCs brasileiros2

https://www.startse.com/noticia/nova-economia/64420/startup-venturecapital-investimento-brasil
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pessoal, do forte networking junto aos 
clientes potenciais, seu histórico de inves-
timento, seus insights sobre o modelo de 
negócio e com sua expertise em uma área 
crucial para a startup.

 03 – INVESTIMENTO ANJO CAPTAÇÃO DE RECURSOS – BRASIL X EUA

Investimento anjo no Brasil

Em 2017, no Brasil, foram investidos  
R$ 984 milhões por investidores anjos.1 
São 7.615 anjos no país com investimento 
médio anual, por investidor, de R$ 129 mil.2

O volume de investimento anjo vem cres-
cendo no país, em 2017 houve um aumen-
to de 16% em relação a 2016.3

O investidor anjo faz investimentos com 
seu próprio capital em troca de equity (par-
ticipação da empresa).

Além do aporte, investidores ajudam star-
tups com o chamado Smart Money. Esta 
expressão descreve a contribuição que o 
investidor faz a partir de sua experiência 

7.615 R$ 984 milhões
investidores anjos 
no país

total investido por  
anjos em 2017

2016 2017

¹ STARTUPI. Investimento Anjo cresce 16% no Brasil e aportam quase R$ 1 bilhão em startups em 2017. Disponível 
em: <startupi.com.br> Acesso em: 16 de fevereiro de 2019

² ANJOS DO BRASIL. O estímulo como ferramenta para o fomento do investimento em startups. Novembro, 2017.  
Disponível em <anjosdobrasil.com.br> Acesso em: 16 de fevereiro de 2019

³ PROXXIMA. Retrospectiva do Investimento Anjo no Brasil. Disponível em:<proxxima.com.br>  
Acesso em: 20 de fevereiro de 2019

+16%

R$ 851  
 milhões

R$ 984 
 milhões

https://startupi.com.br/2018/08/investimento-anjo-cresce-16-no-brasil-e-aportam-quase-r1-bilhao-em-startups-em-2017/
http://www.anjosdobrasil.net/uploads/7/9/5/6/7956863/estudo_sobre_estimulo_para_investimento_em_startups_-_anjos_do_brasil_e_grant_thornton.pdf
https://www.proxxima.com.br/home/proxxima/how-to/2018/09/28/retrospectiva-do-investimento-anjo-no-brasil.html
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Equity crowdfunding no Brasil

Foi o aumento percentual 
do volume de investimentos 
realizados por plataformas de 
equity crowdfunding em 2018, 
em relação ao ano anterior

Em 2018, foram investidos, através de 
14 plataformas de equity crowdfunding, 
um total de R$ 46 milhões em 46 star-
tups. Apontando um crescimento de 
258% em relação a 2017, quando eram 
apenas 5 plataformas.

O ticket médio foi de R$ 5.130. Em 2018, 
o valor médio dos rounds chegou a R$ 1 
milhão. 2

O número de investidores que investem 
através de plataformas de equity crowd-
funding também aumentou: de 2.467, em 
2017, para 8.966, em 2018.

O equity crowdfunding é um modelo de 
investimento mais recente, a CVM (Co-
missão de Valores Mobiliários) regula-
mentou esse formato de aporte em 2017. 

A regra permite a captação pública de 
até R$ 5 milhões por empresa, anual-
mente 1. Para usar esta modalidade de 
captação, a startup precisa ter uma re-
ceita bruta anual de até R$ 10 milhões. 

Consiste em uma plataforma digital que 
visa conectar pequenos investidores à 
novos negócios. As plataformas enviam 
a todos os investidores cadastrados as 
propostas de investimento nesses ne-
gócios, que em troca do aporte ganham 
equity da empresa.

As plataformas costumam cobrar percen-
tuais que variam de 5% e 10% sobre os 
valores arrecadados para cada startup. 

258%

¹ CVM. CVM regulamenta Crowdfunding de Investimento. Disponível em:<cvm.gov.br> Acesso em: 08 de abril de 2019

2 REUTERS. Captação via equity crowdfunding salta 258% em 2018. Disponível em:<Reuters.com.br> Acesso em: 30 de 
abril de 2019

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20170713-2.html
https://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKCN1S51ZS-OBRIN
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2017

2017

2018

2018

nº de plataformas de equity crowdfunding

nº de investidores que investem por meio de plataformas de equity crowdfunding

14

8966

5

2467
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Cenário Brasil x EUA

Vimos que, ao passo que as startups ainda encontram muitos percal-
ços para captar recursos e para se desenvolverem enquanto negó-
cios bem sucedidos, as categorias de investimento de risco no Brasil 
têm apresentado indicadores de crescimento muito positivos. 

Colocamos, de forma consolidada, todos esses dados para mostrar 
as principais diferenças entre o mercado de investimento em startups 
aqui no Brasil e nos Estados Unidos.

O primeiro comparativo apresentado se refere às maiores rodadas de 
investimento realizadas por VCs em 2018.

R$ 4,82  
   bilhões1º

EUA

2º

3º

R$ 4,63  
   bilhões

R$ 3,71  
   bilhões

Principais investidores: KKR, ICONIQ 
Capital, Smash Ventures, aXiomatic, 
Vulcan Capital, Kleiner Perkins e Light-
speed Venture Parterns

Principal investidor: Softbank

Principal investidor: Saudi Arabia’s 
Public Investiment Fund

Brasil

R$ 1,93  
   bilhões

R$ 579  
   milhões

R$ 428 
   milhões

Principais investidores: Naspers  
e Movile

Principal investidor: DST Global

Principal investidor: Softbank

Comparativo dos maiores rounds de VCs entre Brasil e EUA1/2/3
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A tabela abaixo mostra os investimentos de 2018 de acordo com 
cada categoria de captação. 

VOLUME

Venture 
Capital

R$ 5  
   bilhões

R$ 505,27  
   bilhões

TICKET  
MÉDIO

Nº DE VCs 76   6.258 

EUA* Brasil

VOLUME

TAMANHO 
MÉDIO DO 
ROUND

TICKET  
MÉDIO

Nº DE 
PLATA 
FORMAS

Equity 
crowdfunding

n/aR$ 5.130** ** Valor investido por cada  
   investidor, individualmente

* Os dados da tabela norte 
americana referem-se às 
fontes: 4,5,6,7,8,9.  
Presentes no rodapé da 
última página deste capítulo 
e no capítulo 8 deste ebook.

*** Valores referentes ao ano  
    de 2017

14  83

R$ 1,04 
   milhões

R$ 1 
   milhão

R$ 46 
   milhões

R$ 748,84 
   milhões

VOLUME

TAMANHO 
MÉDIO DO 
ROUND

TICKET  
MÉDIO

Nº DE 
INVESTI-
DORES

Investidores 
anjos

R$ 96.500 
   mil

R$ 1,34 
   milhões

7,6 mil *** 334,5 mil

n/a

n/a

R$ 984  
   milhões***

R$ 89,16 
   bilhões

R$ 19,3 
   milhões

R$ 56,5 
   milhões
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Se compararmos o volume total de investimento realizado em ambos 
os países, em plataformas de equity crowdfunding, venture capital e 
investimento anjo, veremos que o mercado de investimento de risco 
nos EUA é 99x maior que o mercado brasileiro.

Brasil

R$ 6,03 
 bilhões

R$ 595,17 
 bilhõesX

EUABrasil
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EUA
R$ 595,17 
 bilhões

CAPTAÇÃO DE RECURSOS – BRASIL X EUA05 – CENÁRIO BRASIL X EUA

1TECHCRUNCH. The 10 largest US venture rounds of 2018. Disponível em:<techcrunch.com> Acesso em: 30 de abril de 2019

2Os dados da tabela de maiores rounds de VCs do Brasil foram retirados do Crunchbase. Disponível em:<crunchbase.com> 
Acesso em: 10 de maio de 2019

3CRUNCHBASE. Magic Leap - Investors. Disponível em: <crunchbase.com> Acesso em: 10 de maio de 2019

4PITCHBOOK. The state of US venture capital in 15 charts. Disponível em:<pitchbook.com> Acesso em: 01 de abril de 2019

5Os dados referentes ao tamanho médio do round e o número de VCs nos EUA foram retirados do Crunchbase. Disponível 
em:<crunchbase.com> Acesso em: 10 de maio de 2019

6VENTURE BEAT. Regulation Crowdfunding performed solidly in 2018. Here’s the data. Disponível em:<venturebeat.com> 
Acesso em: 10 de maio de 2019

7Os dados referentes ao número de plataformas de Equity Crowdfunding nos EUA foram retirados do Crunchbase. Disponível 
em:<crunchbase.com> Acesso em: 10 de maio de 2019

8CENTER FOR VENTURE RESEARCH AT THE UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE. The Angel Market in 2018. Disponível em: 
<paulcollege.unh.edu> Acesso em: 20 de maio de 2019

9GEN GLOBAL. New research on Individual Angels provides insights for Startup Ecosystem. Disponível em:<genglobal.
org> Acesso em: 05 de março de 2019

https://techcrunch.com/2018/12/26/the-10-largest-us-venture-rounds-of-2018/
https://www.crunchbase.com/search/principals/1a3224da24198728471a2816643a7497
https://www.crunchbase.com/organization/magic-leap/investors/investors_list#section-investors
https://pitchbook.com/news/articles/the-state-of-us-venture-capital-activity-in-15-charts
https://www.crunchbase.com/search/principals/1a3224da24198728471a2816643a7497
https://venturebeat.com/2019/01/30/regulation-crowdfunding-performed-solidly-in-2018-heres-the-data/
https://www.crunchbase.com/search/principals/1a3224da24198728471a2816643a7497
https://paulcollege.unh.edu/sites/default/files/resource/files/2018-analysis-report.pdf
https://www.genglobal.org/united-states-gban/new-research-individual-angels-provides-insights-startup-ecosystem
https://www.genglobal.org/united-states-gban/new-research-individual-angels-provides-insights-startup-ecosystem
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Conclusão

Para 2019, esperamos um aumento significativo 
do número de Venture Capital nacionais e 
estrangeiros bem como um crescimento do 
volume investido por investidores anjos e através 
de plataformas de Equity Crowdfunding.

Podemos observar - após traçar o pa-
ralelo entre o cenário de captação de 
recursos do Brasil e dos Estados Unidos 
- que a diferença de volume de investi-
mento é abissal. Uma constatação dessa 
discrepância é a quantidade de unicór-
nios em cada um dos países. Nos EUA 
são 154 e, no Brasil, apenas 5. Segundo 
informações coletadas no e-book Corrida 
dos Unicórnios do Distrito a razão desse 
fenômeno depende da disponibilidade de 
capital oferecido às startups. ¹ 

Nos EUA, o Silicon Valley, concentra 
a maior parte dos investimentos em 
VC. Porém outras regiões do país vêm 
atraindo investimentos nos últimos anos, 
como: Austin, Boulder, Miami, Los Ange-
les, Denver e Chicago. ² 

Já no Brasil, existe uma grande concen-
tração de investimentos em startups nas 
regiões Sudeste e no Sul. Para fomentar 
o ecossistema em outras regiões estão 
surgindo iniciativas como, por exemplo, 
o Hub Salvador, na Bahia.

Apesar de ainda existir um abismo entre 
o cenário de investimento norte ameri-
cano e o cenário brasileiro, 2018 foi um 
ano incrível para o Brasil em termos de 
volume de investimento, bem como de 
surgimento de unicórnios. Tivemos um 
recorde de investimento e o Brasil entrou 
definitivamente no radar dos principais 
fundos americanos. 3/4

06 – CONCLUSÃO CAPTAÇÃO DE RECURSOS – BRASIL X EUA
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Em 2019, a SoftBank anunciou a cria-
ção do Innovation Fund com capital 
de US$ 5 bilhões. O foco será voltado 
para empresas no Brasil, Colômbia, 
México, Chile e Argentina ³. A multina-
cional, uma das maiores investidoras 
de capital de risco do mundo, já inves-
tiu na 99, Loggi e Gympass.

Para 2019, esperamos um aumento sig-
nificativo do número de Venture Capital 
nacionais e estrangeiros bem como um 
crescimento do volume investido por 
investidores anjos e através de platafor-
mas de Equity Crowdfunding.

06 – CONCLUSÃO CAPTAÇÃO DE RECURSOS – BRASIL X EUA

¹ DISTRITO. Corrida dos Unicórnios. 2019.  Disponível em <distrito.me>

² CROWDSPRING. 10 Best Cities in the United States for Startups and Entrepreneurs (2019). Disponível em:<statista.com> 
Acesso em: 08 de abril de 2019

3 LAVCA. Global Investors in Latin American Startups. Disponível em:<lavca.org> Acesso em: 12 de fevereiro de 2019

4 ÉPOCA NEGÓCIOS. Apetite de investidores por startups da América Latina cresce, diz levantamento. Disponível 
em:<epocanegocios.globo.com> Acesso em: 20 de janeiro de 2019

5 ISTOÉ. ‘Queremos levar startups latinas para o mundo’, diz diretor do SoftBank. Disponível em:<istoe.com.br> Acesso 
em: 20 de janeiro de 2019

É permitida a reprodução e divulgação deste material, 
desde que citada a fonte: “Captação de recursos para 
startups: BRxEUA - Sling Capital”

https://conteudo.distrito.me/unicornios
https://www.statista.com/outlook/377/109/crowdinvesting/united-states
https://lavca.org/industry-data/mapping-global-investors-latin-american-startups/
https://epocanegocios.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2018/04/startups-da-america-latina-despertam-apetite-de-investidores-globais-diz-levantamento.html
https://istoe.com.br/queremos-levar-startups-latinas-para-o-mundo-diz-diretor-do-softbank/
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REALIZAÇÃO

Quer conhecer mais sobre o processo de 
captação de recursos para startups?

Se preferir, entre diretamente em contato 
com a gente!

laura.pagano@slingcapital.com.br

+55 21 99150-1567

eu quero!

https://docs.google.com/presentation/d/1UoapCegNnzNv0Vi69skZjD3ZmAG762AG4BVYZ77K5gg/preview?hl=en
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https://www.startse.com/noticia/nova-economia/64420/startup-venturecapital-investimento-brasil
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https://startupi.com.br/2018/08/investimento-anjo-cresce-16-no-brasil-e-aportam-quase-r1-bilhao-em-startups-em-2017/
http://www.anjosdobrasil.net/uploads/7/9/5/6/7956863/estudo_sobre_estimulo_para_investimento_em_startups_-_anjos_do_brasil_e_grant_thornton.pdf
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