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Investimento Anjo – Startups

Se você está em busca de investir em
novas ideias, entrar neste ramo pode
ser um bom negócio.

Mas por que anjo? Anjo é aquele que ajuda, guia e cuida. Esse termo é usado devido à forma
como é feito este investimento, pois além do investimento que ocorre de forma financeira o
investidor anjo também atua como conselheiro na Startup, dando ideias e talvez importantes
ajustes na empresa.
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Normalmente, são investidores com recursos, com experiência e interessados em oferecer apoio
financeiro e técnico; são as principais características desses investidores.
Logicamente, desta forma, podemos pensar que “investidor-anjo” é sinônimo de “doador”, mas
não é este o objetivo. Investidores interessados neste negócio estão dispostos a aplicar
percentuais de seu patrimônio em Startup com potencial de crescimento, priorizando a evolução
do empreendimento para que possa obter retorno através de sua valorização com acordo e
percentuais de lucro que gira em torno de 5% a 40% previamente decididos. Apesar de ser uma
“peça” importante para o negócio, o investidor anjo, não entra como dono ou executivo, apenas
como sócio minoritário (investidor) que irá lucrar caso a empresa evolua e obtenha retorno.
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Startups

Há os que dizem que Startup é um novo modelo de negócio por pessoas tentando inovar alguma
ideia já existente em condições de extrema incerteza.

Ou seja, são pequenas empresas, normalmente formadas
por jovens empreendedores, em fase de desenvolvimento
lançando suas ideias e projetos inovadores.

Por estarem entrando no mercado de trabalho, essas
empresas carecem de recursos financeiros e por esse motivo
o investidor anjo está no mercado, pois são investidores com
experiência e recursos capazes de auxiliar nos primeiros
passos dessas empresas.
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“O que os
empreendedores têm em
comum não é
determinado tipo de
personalidade, mas um
compromisso com a
prática sistemática da
inovação”
Peter Druker
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Inovação

Para atrair investidores anjo o negócio precisa apresentar um modelo de negócio que ainda não
existe ou algo a mais que a concorrência. Sendo difícil de copiar, assim, empresas competidoras
não
se
adaptam
facilmente
ao
novo
modelo
presente
no
mercado.
Essa singularidade pode ser através da forma de fabricação, preços diferenciados, novos métodos
de atendimento, modelos de negócios inovadores, entre muitos outros quesitos.
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Potencial de Mercado

O dinheiro aparece quando há procura, seja pelo serviço ou pelo produto. Sendo a principal fonte
de avaliação do tipo de negócio a ser criado, tanto para obter lucro quanto para atrair
investidores. Observando todas as formas possíveis de captar recursos para fazer a empresa
iniciante crescer.

“Quando você faz de modo inusitado as coisas
comuns da vida, você controla a atenção do
mundo”
George Washington Carver
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Fontes

http://www.acionista.com.br/mercado/artigos_mercado/150914-que-tipo-investidor-paraempresas.htm
http://casadaconsultoria.com.br/investidor-anjo/
https://www.dlojavirtual.com/dicas/o-que-e-um-investidor-anjo
https://endeavor.org.br/afinal-o-que-e-investimento-anjo/
https://www.dlojavirtual.com/dicas/o-que-e-um-investidor-anjo
https://endeavor.org.br/afinal-o-que-e-investimento-anjo/
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