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RESUMO 

 

 

Objetivo –  Este trabalho pretende estudar as percepções iniciais de potenciais investidores 

em equity crowdfunding no atual cenário brasileiro. 

Metodologia – A metodologia aplicada foi do tipo qualitativa, sendo realizadas entrevistas 

semiestruturadas, utilizando amostra não probabilística, com sujeitos que atendessem dois 

pré-requisitos: ter investido em ações ou qualquer outro valor mobiliário e ter noções de 

crowdfunding. Os dados foram analisados conforme a técnica da análise de conteúdo. 

Resultados – Os resultados obtidos no estudo apontam para altos índices de percepções 

positivas dos participantes em relação ao conceito de equity crowdfunding, da recente 

regulamentação do tema, dos limites de investimentos regulamentados e pela possibilidade de 

investimento através de sindicatos. Houve equilíbrio entre percepções negativas e positivas 

em relação à isenção de registro da oferta pública e baixa compatibilidade entre o prazo de 

retorno de investimento desejado pelos participantes e o verificado no equity crowdfunding. 

Os tipos de ricos mais percebidos pelos clientes neste tipo de investimento foram: o risco de 

insucesso do negócio ou de má gestão, risco de fraude e risco de assimetria de informações. 

Os fatores relevantes mais citados para investimento no longo prazo neste tipo de 

investimento foram: a identificação com o projeto, o plano de negócios e o retorno financeiro. 

E, por fim, os fatores mais relevantes para a tomada de decisão de investir em equity 

crowdfunding, na visão dos entrevistados, foram: o plano de negócios e o setor da economia 

na qual a empresa exerça as suas atividades. 

Limitações – Além das limitações do método referente à análise de conteúdo, este estudo não 

abrange outras modalidades de crowdfunding, como também não busca mapear o potencial 

mercadológico ou analisar profundamente o instituto fora do Brasil. 

Contribuições Práticas – O equity crowdfunding tem potencial para ser um valioso 

instrumento de captação de recursos e investimentos em startups. 

Contribuições Sociais – Ao aproximar captadores e investidores, o equity crowdfunding pode 

potencializar o surgimento de startups, gerando empregos e inovação. 

Originalidade – Até onde pesquisamos, este é o primeiro estudo realizado no Brasil que 

investiga o perfil os potenciais investidores em equity crowdfunding. 

 

Palavras-chave: equity crowdfunding, crowdfunding de investimento, investimento 

participativo, plataforma eletrônica de investimento participativo, empreendedorismo. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original. 



 

 

ABSTRACT 

 

Purpose – this dissertation had as a research problem to study the initial perceptions of 

potential investors in equity crowdfunding in the current Brazilian scenario. 

Design/Methodology – The methodology applied was qualitative, with semi-structured 

interviews using a non-probabilistic sample, with subjects who present two conditions: 

invested in stocks or any other securities and have notions of crowdfunding. The data were 

analyzed according to the technique of content analysis. 

Findings – The results obtained in the study point to high levels of positive perceptions 

regarding the concept of equity crowdfunding, the recent regulation of the subject, the limits 

of regulated investments and the possibility of investment through unions. There was a 

balance between negative and positive perceptions regarding the exemption from registration 

of the public offering and low compatibility between the period of return on investment 

desired by the participants and that verified in equity crowdfunding.investment through 

unions. The types of riches most perceived by clients in this type of investment were the risk of 

business failure or mismanagement, fraud risk and risk of information asymmetry. The most 

relevant factors most cited for long-term investment in this type of investment were 

identification with the project, the business plan and the financial return. And finally, the 

most relevant factors for the decision-making to invest in equity crowdfunding in the 

interviewees' view were the business plan and the sector of the economy in which the 

company carries out its activities. 

Research limitations –  In addition to the limitations of the content analysis method, this 

study does not cover other crowdfunding modalities, nor does it seek to map the marketing 

potential or to analyze the institute deeply outside Brazil 

Pratical implications – Equity crowdfunding has the potential to be a valuable tool for 

fundraising and investing in startups 

Social implications – By approaching pickups and investors, equity crowdfunding can boost 

the emergence of startups, generating jobs and innovation. 

Originality – As far as we research, this is the first study conducted in Brazil that investigates 

the profile of potential investors in equity crowdfunding 

 

Keywords – equity crowdfunding, equity crowdfunding plataforma, entrepreneurship. 

Paper category – Master´s thesis/ Research paper. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É cada vez mais comum nos dias de hoje o surgimento de novas plataformas 

tecnológicas que alteram o modo como a sociedade se relaciona, e, consequentemente, 

realiza seus negócios. No mercado financeiro não é diferente. 

Segundo a revista Exame (2016), o setor bancário é um dos que mais lucram no 

Brasil e no mundo. Em 2015 os cinco maios bancos brasileiros de varejo somaram um 

lucro líquido de 69,9 bilhões de reais. Considerando o sistema bancário mundial, em 

2013, o lucro global do setor quase atingiu a marca de 1 trilhão de reais (920 bilhões). 

 Em que pese o sucesso do segmento financeiro a nível mundial, novos 

movimentos vêm sinalizando uma possível ameaça a este setor, como o surgimento das 

fintechs e o desenvolvimento da economia colaborativa. 

Segundo Vasiljeva e Lukanova (2016, p. 26, tradução nossa), as fintechs podem 

ser descritas como um “processo de evolução tecnológica na indústria financeira, que 

introduz novos métodos e abordagens a processos tradicionais”. Elas procuram 

melhorar a experiência do consumidor e alavancar a eficiência em relação as 

instituições tradicionais do setor financeiro. Seus serviços são reconhecidos por serem 

mais personalizados, transparentes e acessíveis por diversos canais. 

Segundo Berenguer (2016), no segmento financeiro uma das vantagens 

competitivas é manter-se aberto às inovações. As fintechs são exemplo desse 

pensamento, pois são startups que utilizam a vanguarda da tecnologia da informação no 

setor financeiro, buscando melhorar a experiência dos usuários em relação ao serviço 

prestado. Justamente por essa melhoria proposta aos clientes, as fintechs representam 

um desafio para os bancos tradicionais.  

Couto e Colaço (2015) lembram que a revolução digital, potencializada pelo 

rápido avanço tecnológico, incorreu em importantes mudanças de paradigmas de 

empresas e negócios. Os autores destacam ainda que, diante deste cenário de inovações 

tecnológicas, as empresas precisam cada vez mais oportunizar a implantação de novas 

estratégias e introduzir novos produtos. 

O segmento das fintechs no Brasil cresceu mais de 350% entre agosto de 2015 a 

fevereiro de 2017, representando, em números, um crescimento de 24 para 247 startups 

financeiras (VALOR, 2017). 
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Por sua vez, a economia colaborativa, segundo Sarfati (2016), refere-se a 

“modelos de negócios baseados em trocar par-a-par (peer to peer – P2P), intermediados 

por uma comunidade on-line”. O autor cita, por exemplo, as plataformas de 

crowdfunding, que têm como finalidade viabilizar projetos culturais ou sociais em 

trocas de recompensas, e os P2P lending, que são empréstimos financeiros on-line entre 

pessoas.  

Segundo Nica e Potcovaru (2015), a expansão da economia colaborativa foi 

potencializada, de certa forma, pela participação de alguns indivíduos que possuíam 

certas restrições na economia formal, e determinados produtos e serviços ganharam 

novos mercados. Para a troca de bens ou serviços, a economia colaborativa se 

fundamenta em tecnologia, plataformas e mercados específicos. 

Neste cenário de surgimento e crescimento de fintechs e de aumento de opções 

relativas à economia colaborativa, com o auxílio de uma intensa inovação tecnológica, 

novos serviços e produtos foram criados e disponibilizados ao mercado, inclusive 

permitindo a inclusão de vários indivíduos excluídos do mercado financeiro, além de 

acarretar uma expressiva melhoria na experiência dos usuários deste segmento.  

Essas mudanças já podem ser percebidas no mercado financeiro, como, por 

exemplo: o surgimento de novos meios de pagamentos (ex: moedas virtuais ou 

criptomoedas – bitcoin, ether), a inovação de produtos financeiros tradicionais (ex: 

cartão de crédito – nubank), bancos inteiramente virtuais (ex: original, banco inter) e 

novas soluções financeiras para investimento ou empréstimo (ex: plataformas de 

crowfunding – vakinha, benfeitoria e empréstimos peer-to-peer - nexoos). 

Dentro deste cenário de mudança e oportunidades, o presente estudo tratará 

especificamente do instituto crowdfunding, fazendo uma análise sobre as percepções 

iniciais de potenciais investidores na sua modalidade de equity crowdfunding, que opera 

através de sites (plataformas eletrônicas), nos quais investidores alocam recursos em 

uma proposta de negócio, normalmente, uma startup ou uma empresa pré-operacional, 

viabilizando o início das atividades desta. 

Segundo o site especializado Eqseed (2017), o equity crowdfunding oferece 

“oportunidades inéditas de investimento on-line em presas inovadoras”. A essência é 

permitir que “um grupo de investidores financie empresas em troca de participação 

societária (equity) ou de títulos conversíveis de dívida que, no futuro, poderão ser 

convertidas em participação societária da empresa investida”. 
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A essência do equity crowdfunding, portanto, passa pela existência de uma 

plataforma eletrônica e é um dos vários tipos existentes de fintechs no mercado, e se 

origina da economia colaborativa, especificamente da evolução das modalidades de 

crowdfunding. 

Quando o investidor aplica seus recursos através do equity crowdfunding, ele 

adquire uma participação societária, presente ou futura, sendo um exemplo de valor 

mobiliário. Segundo o Portal do Investidor (2017), gerido pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CMV), o conceito de valores mobiliários é altamente relevante para o 

mercado financeiro, pois estes devem se sujeitar às regras e à fiscalização da CVM, 

impactando significativamente na forma como esses títulos podem ser ofertados e 

negociados no mercado. 

O investimento através do equity crowdfunding está sujeito a diversos tipos de 

riscos, tais como: risco de mercado, de crédito, de liquidez, operacional, legal, de fraude 

e do negócio em si (da empresa). Em regra, o alvo de investimento são startups ou 

empresas que estão inseridas em um ambiente pré-operacional, pois suas atividades não 

foram iniciadas, não tendo, assim, histórico de faturamento, custos, lucros, tributações 

etc. 

De forma a mitigar este cenário de riscos, a CVM publicou em 14 de julho de 

2017 a Instrução (ICVM) n.º 588, que regulamenta o equity crowdfunding, dispondo 

sobre a oferta pública de distribuição de valores mobiliários de emissão de sociedades 

empresárias de pequeno porte, realizada com dispensa de registro por meio de 

plataforma eletrônica de investimento participativo. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

 

Segundo Kerlinger (2009, p. 35) “problema é uma questão que pergunta como as 

variáveis estão relacionadas”. Ainda segundo o mesmo autor, há duas características 

básicas que definem um problema de pesquisa científica: ser uma questão e perguntar 

alguma coisa a respeito das relações entre fenômenos ou variáveis. A pesquisa científica 

se ocupa, portanto, justamente em achar a resposta à questão formulada. 
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Segundo os ensinamentos de Kahlmeyer-Mertens et al. (2007, p. 40), “a 

formulação de um problema de pesquisa é algo mais que a elaboração de qualquer 

pergunta. Exige uma compreensão satisfatória do tema para uma interpretação crítica”.  

Assim o problema trazido neste projeto de pesquisa é: quais as percepções 

iniciais de potenciais investidores em Equity crowdfunding no atual cenário brasileiro? 

O que se pretende, portanto, é primeiro estudar o instituto recém surgido do 

equity crowdfunding, para depois analisar as percepções dos potenciais investidores no 

atual cenário brasileiro. 

 

1.2 Objetivos 

 

Segundo Kahlmeyer-Mertens et al. (2007), o objetivo de uma de pesquisa é 

constituído por um fim a ser alcançado, é o que se quer. Os verbos utilizados para 

formulação dos objetivos devem ser claros e distintos, não podendo haver 

ambiguidades, e devendo-se, ainda, evitar verbos que não sejam marcados pela 

objetividade.  

O objetivo geral ou final de uma pesquisa deve ser deduzido do problema e ser 

coerente com este, pois representa o fim único do estudo a ser realizado. Não cabe, 

portanto, a existência de mais de um problema no mesmo projeto, pois assim teríamos 

mais de uma pesquisa no mesmo estudo (KAHLMEYER-MERTENS et al., 2007). 

Já os objetivos específicos devem ser deduzidos do objetivo geral e ser coerente 

com este, podendo ser mais do que um, variando, assim, em quantidade, de acordo com 

o nível e a natureza da pesquisa (KAHLMEYER-MERTENS et al., 2007). Conforme 

entendimento de Vergara (2009, p. 18) os objetivos intermediários “são aqueles de cujo 

atingimento depende do alcance do objetivo final”. 

O objetivo geral que se pretende atingir com este estudo é: estudar as percepções 

iniciais dos potenciais investidores em equity crowdfunding no atual cenário brasileiro.  

Assim, de forma a alcançar o objetivo geral proposto, apresentamos abaixo os 

objetivos intermediários que compõem este projeto: 

a) Identificar as percepções iniciais de potenciais investidores em relação (i) às 

noções iniciais sobre crowdfunding, (ii) ao conceito do equity crowdfunding, 

(iii) aos riscos existentes nesta modalidade de investimento, (iv) a alguns 
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aspectos relevantes da Instrução n.º 588, de 2017, emitida pela CVM e (v) 

aos fatores relevantes para a tomada de decisão de investimento em equity 

crowdfunding. 

b) Diagnosticar como estas percepções iniciais podem afetar o processo de 

tomada de decisão de investimento dos potenciais investidores. 

c) Contextualizar os aspectos relevantes do equity crowdfunding no cenário 

brasileiro, incluindo a recente regulamentação do tema pela CVM. 

d) Verificar a compatibilidade das percepções dos potenciais investidores com 

pontos importantes do arcabouço teórico e legal do equity crowdfunding. 

 

1.3 Relevância do estudo 

 

Segundo Vulkan et al. (2016), equity crowdfunding será provavelmente assunto 

de muitos artigos de pesquisa em finanças e administração nos próximos anos, ainda 

mais considerando as quantias envolvidas e os impactos desta nova plataforma de 

financiamento às startups.  

Destaca-se, ainda, que o equity crowdfunding é revolucionário e possui um 

grande potencial, porque pode iniciar, de forma inovadora, um acesso entre investidores 

e empreendedores (MOON, 2016).  

Couto e Colaço (2015) registram que o equity crowdfunding pode beneficiar 

significativamente pequenas e médias empresas, por ser uma fonte alternativa de 

financiamento, com vantagens de custo e flexibilidade diante das fontes tradicionais de 

captação de recursos. No mesmo sentido, os autores afirmam que o equity crowdfunding 

pode ser um acelerador de startups, potencializando a captação de recursos e o 

desenvolvimento de projetos inovadores. 

Segundo Mamonov, Malaga e Rosenblum (2017) a principal função do 

crowdfunding é resolver a necessidade de capital que novos negócios ou pequenos 

negócios já existentes possuem. 

No mesmo sentido, Abdoune e Bentebbaa (2017), o equity crowdfunding está no 

âmbito de um problema clássico das finanças corporativas: a melhor forma de financiar 

um projeto. Afirmam os autores que os administradores de uma empresa, ao enfrentar 

tal dilema, precisam escolher entre aumentar as despesas financeiras através de um 
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empréstimo ou abrir o capital para investidores, podendo impactar na autonomia do 

processo de tomada de decisões que versam sobre do futuro da empresa. 

As startups ou as empresas pré-operacionais possuem dificuldades em viabilizar 

recursos financeiros para iniciar suas atividades, tendo em vista que o mercado bancário 

tradicional, com as suas regulamentações e políticas de risco, normalmente exigem 

dados como faturamento, histórico de crédito e pagamento e demonstrativos contábeis, 

que estas ainda não possuem. Ao tempo que o equity crowdfunding surge como uma 

solução para estas empresas, permite que pequenos investidores possam diversificar 

seus portfólios, investindo em empresas com potencial elevado e rápido de ganhos. 

Em 2015 o crowdfunding, em todas as suas modalidades, movimentou cerca de 

U$ 35 bilhões em todo o mundo, sendo que, especificamente na modalidade equity 

crowdfunding, o volume de negócios girou em torno de U$ 2.5 bilhões 

(CROWDEXPERT, 2015). 

Apesar do expressivo crescimento do equity crowdfunding, e todos os potenciais 

ganhos para empreendedores e investidores, ainda restam algumas análises a serem 

feitas, principalmente as que envolvem controle de riscos, quer sejam legais 

(regulatórios), operacionais (prevenção de fraudes), de mercado (viabilização das 

startups) e financeiro (retorno do capital investido). Portanto, o projeto ora proposto é 

relevante para investidores, empreendedores, para as empresas que oferecem o serviço 

de plataforma do equity crowdfunding e, por envolver recursos de terceiros, para o 

sistema financeiro como um todo. 

Destaca-se, ainda, que o tema ganhou mais relevância nos últimos meses, tendo 

em vista a recente publicação da ICVM n.° 588, em julho de 2017, regulamentando o 

equity crowdfunding no Brasil.  

 

1.4 Delimitação do estudo 

 

Segundo Kahlmeyer-Mertens et al. (2007), quanto maior for a delimitação 

temática e menor for o tema a ser tratado, mais o pesquisador encontrará facilidade em 

realizar o seu projeto de pesquisa.  

A influência externa também é um motivo de desvio de foco, necessitando o 

pesquisador, portanto, estar concentrado nos objetivos do estudo e cumprir um 
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planejamento de pesquisa previamente elaborado, com etapas e prazos bem definidos. É 

o que se chama de controle de situação de pesquisa (KAHLMEYER-MERTENS et al., 

2007).  

Desta forma, o presente projeto tem por objetivo ater-se às percepções iniciais de 

potenciais investidores no modelo de equity crowdfunding dentro do cenário brasileiro, 

não se preocupando, portanto, em: 

a) Estudar profundamente as outras modalidades de crowdfunding. 

b) Analisar o potencial mercadológico de equity crowdfunding do Brasil. 

c) Analisar intensamente o instituto fora da realidade brasileira. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Crowdfunding ou financiamento coletivo 

 

2.1.1 Crowdfunding: origem, conceito e finalidade 

 

As origens do crowdfunding remetem para o crowdsourcing, que também ocorre 

através de plataformas on-line. Pode-se dizer que o crowdsourcing, em resumo, 

viabiliza a participação de vários usuários da internet em fóruns direcionados para 

solução de problemas especificamente pré-selecionados por uma empresa com fins 

lucrativos, Organizações Não Governamentais - ONGs ou até mesmo indivíduos.  

Brabham (2010) defende que crowdsourcing é o resultado de uma estratégia que 

objetiva agrupar indivíduos motivados e interessados que sejam capazes de propor 

soluções superiores em qualidade e quantidade às que foram encontradas por quem 

provocou a participação dos envolvidos. Em termos financeiros, para a empresa que 

convida as pessoas para participar do processo, o custo é de graça ou muito menor do 

que seria para obter os diagnósticos procurados, pois as pessoas agem para ajudar uma 

empresa, ou uma causa, e muitas vezes o máximo que recebem é recompensa de quem 

iniciou a campanha. 

O conceito de crowdfunding pode ser obtido fracionando a terminologia das 

palavras “crowd”, que, traduzindo, significa “multidão” e “funding”, que significa 

“financiamento”. Ele é uma opção alternativa que vem se desenvolvendo para captação 

de recursos tradicionais (bancos, venture capital, IPO etc.), pois viabiliza projetos e 

empresas obtendo recursos de um grande público, onde cada indivíduo contribui ou 

investe um valor pequeno 

Pode-se, portanto, traçar duas semelhanças significativas entre crowdsorcing e 

crowdfunding: a totalidade das operações acontece via internet e a dependência da 

colaboração dos participantes para se atingir êxito no objetivo proposto.  

Mendes e Junqueira (2016, p. 44), definem crowdfunding como a “arrecadação 

de recursos financeiros (funding) por meio de um grande número de pessoas (crowd) 

que, em geral, contribuem investindo pequenas quantias”. 
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Por sua vez, para Couto e Colaço (2015) o crowdfunding ou financiamento 

coletivo é uma ferramenta derivada da evolução tecnológica com a finalidade de 

potencializar o empreendedorismo, possibilitando a angariação de fundos para a criação 

e desenvolvimento de projetos diversos. As ideais e o montante mínimo para financiá-

las são apresentadas através de sites especializados (plataformas), normalmente através 

de campanhas (pitches) que possuem por objetivo convencer potenciais interessados que 

acreditam no projeto para financiá-lo.  

Segundo Belleflamme, Lambert e Schwienbacher (2010), crowdfunding pode ser 

definido como a oferta pública, realizada essencialmente pela internet, para captar 

recursos financeiros destinados a um projeto especifico, em forma de doação ou em 

troca de alguma forma de recompensa e/ou direito a voto. 

A finalidade das plataformas de crowdfunding é permitir amplo acesso para o 

levantamento de capital, principalmente para novos projetos e novas empresas. Estas 

plataformas representam uma diversificação na possibilidade de levantamento de 

recursos, permitindo que novas empresas cresçam de forma mais rápida e breve do que 

nos modelos tradicionais. Por outro lado, considerando a ótica do investidor, criam um 

caminho para que estes diferenciem seu portfólio de investimentos além da dimensão 

pura de retorno financeiro, tendo em vista o comportamento colaborativo com um 

projeto ou empresa (WORLD ECONOMIC FORUM, 2015, tradução nossa). 

A ideia central do crowdfunding é que indivíduos ou empresas consigam captar 

recursos para financiar seus projetos através de doações coletivas. O crowdfunding 

acontece em plataformas on-line, nas quais o projeto é apresentado com o seu objetivo 

principal e todas as demais características, incluindo o valor que se deseja captar. Na 

versão mais conhecida do crowdfunding os interessados realizam doações para os 

projetos de seu interesse e, em troca, o desenvolvedor do projeto oferece uma 

recompensa. 

Quando a campanha logra êxito em seu objetivo, ou seja, consegue captar os 

recursos desejados, a plataforma on-line repassa valor para os responsáveis pelo projeto, 

retendo uma comissão pelos serviços prestados. Caso a campanha não logre êxito em 

arrecadar o valor necessário para o projeto, os doadores recebem de volta o valor, em 

espécie ou em crédito para investir em outros projetos da mesma plataforma. 
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2.1.2 Crowdfunding: modalidades 

 

Segundo Mendes e Junqueira (2016, p. 44), no Brasil, atualmente, existem 

quatro modalidades de crowdfunding, sendo elas:  “(1) doação ou social lending; (2) 

recompensa ou reward Crowdfunding; (3) empréstimo ou peer-to-peer lending; e (4) 

participação ou equity crowdfunding”. As plataformas, em regra, atuam em apenas uma 

das modalidades de crowdfunding, sendo, portanto, plataformas especializadas. 

No mesmo sentido, Couto e Colaço (2015, p. 131) também dividem as 

modalidades de crowdfunding em quatro, segundo a relação entre empresário e 

indivíduo: “reward (recompensa); donation (doação); equity-based (quota de 

participação) ou loan-based (mútuo) ”. 

Mamonov, Malaga e Rosenblum (2017) reiteram a divisão de crowdfunding em 

quatro modalidades, sendo estas caracterizadas pelo o que os investidores ou doadores 

recebem em troca da adesão ao projeto: doação, recompensa, empréstimos e 

participação societária (equity).  

Mendes e Junqueira (2016) definem as modalidades de doação ou recompensa 

como “crowdfunding comunitário”, pois o que ocorre é uma doação de valores sem que 

haja expectativa por parte do agente em obter retorno financeiro. Neste caso não há 

investidores, mas sim doadores. Segundo os mesmos autores, as modalidades de 

empréstimo e participação são definidas como “crowdfunding financeiro”, pois os 

agentes que participam são investidores, ou seja, possuem expectativa de retorno 

financeiro. Na modalidade de empréstimo a expectativa de retorno surge dos juros 

previstos na oferta, e no equity crowdfunding a expectativa de retorno deriva de uma 

possível valorização da participação adquirida. 

Já Couto e Colaço (2015) alertam que, enquanto as modalidades de 

crowdfunding que envolvem recompensa e doações não oferecem dificuldades especiais 

no âmbito regulatório, as de empréstimo (mútuo) e de participação (equity), pelo 

potencial de disrupção e por estarem inseridas no mercado de capitais, representam um 

grande desafio no âmbito de regulação jurídica de suas atividades. 

Em obra de Mamonov, Malaga e Rosenblum (2017) os autores diferenciam as 

modalidades de crowdfunding através da atuação das plataformas. Na modalidade 

marcada pela doação a atuação das plataformas é voltada, em regra, para 

empreendimentos sociais e filantrópicos, abordando temas como saúde, por exemplo. 
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No sistema onde o colaborador espera algum tipo de presente ou recompensa, os autores 

citam uma plataforma que atue voltada para projetos culturais, e, nesse cenário, os 

colaboradores recebem ingressos para uma sessão privada de inauguração ou acesso 

especial aos bastidores, por exemplo. Na modalidade caracterizada por empréstimos, o 

indivíduo espera que o valor repassado a uma plataforma especializada em arrecadação 

de recursos para financiamentos de projetos, renda juros futuros que remunerem o 

capital investido satisfatoriamente, considerando o risco da operação. E, por fim, no 

equity crowdfunding a atuação das plataformas é voltada para investidores que desejam 

investir em uma empresa ou projeto que cresça ao longo do tempo, fazendo com que o 

capital investido também valorize. 

Segundo Grundy e Ohmer (2016), apesar do equity crowdfunding também ser 

um método de arrecadar recursos para financiar um projeto, massificando esse processo 

através da internet para vários indivíduos ao mesmo tempo (crowd), há diferenças 

substanciais para as demais versões de crowdfunding. Na versão equity o objetivo final 

do investidor é o lucro, é uma abordagem financista, onde há a preocupação do retorno 

compensar os eventuais riscos de investimento.  

Portanto, o equity crowdfunding é uma modelagem de captação de recursos 

inovadora, caracterizada, segundo Mendes e Junqueira (2016), como um financiamento 

colaborativo, realizado através da oferta pública de valores mobiliários, que conjuga os 

interesses de pequenas e médias empresas que visam captar recursos para iniciar suas 

atividades, geralmente em fase inicial, e de investidores interessados em adquirir 

eventual participação societária.  

Portanto o equity crowdfunding, segundo Couto e Colaço (2015), distancia-se da 

modelagem tradicional de crowdfunding na mediada que os financiadores de projeto 

recebem sua compensação em forma de capital (equity), receita ou acordo dos lucros do 

empreendimento. Os autores ressaltam que o interesse da relação jurídica é o 

crescimento da empresa e a respectiva valorização da participação societária.  

 

2.2 Equity crowdfunding ou crowdfunding de investimento 

 

Passa-se a analisar a seguir especificamente a versão do crowdfunding que prevê 

a participação (equity) dos eventuais investidores, sendo esta o objeto deste estudo.  
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2.2.1 Equity crowdfunding: conceito e finalidade 

 

Segundo Freedman e Nutting (2015), equity crowdfunding é um método de 

angariar um número expressivo de pequenas contribuições, através de uma plataforma 

on-line, para financiar ou capitalizar uma empresa. 

Por sua vez, Mendes e Junqueira (2016, p. 45) definem o equity crowdfunding 

como uma “modalidade de captação de recursos realizada na internet, que objetiva 

viabilizar o financiamento de projetos por meio de contribuições feitas, geralmente, por 

pessoas físicas”.  

Couto e Colaço (2015, p. 131) registram que o equity crowdfunding é um 

“mecanismo apto a dotar empresas numa fase inicial de crescimento (startups) do 

financiamento necessário para iniciar ou consolidar a sua atividade”. Os autores 

afirmam ainda que, normalmente, são projetos que não são elegíveis pelos 

financiamentos bancários tradicionais, criando um vazio de recursos significativo, que 

representa um importante obstáculo ao desenvolvimento econômico. 

Conforme destaca Buysere et al. (2012), a inovação trazida pelo equity 

crowdfunding é permitir que empresas que têm dificuldades de obter recursos no 

mercado financeiro tradicional (bancos, por exemplo), consigam captar os valores 

necessários para os seus projetos ou até mesmo para o início de suas atividades 

(startups) através do investimento coletivo de vários indivíduos, por meio de sites 

especializados. 

O potencial do equity crowdfunding é reforçado por Freedman e Nutting (2015) 

que acreditam que esta plataforma de financiamento pode causar uma revolução no 

mercado de capitais, sendo o futuro de como os pequenos negócios serão financiados. 

A proposta do equity crowdfunding é ser uma solução eficiente para as empresas 

emissoras, normalmente startups, e para os investidores que querem diversificar suas 

carteiras, viabilizando não apenas um caminho de crescimento de recursos direcionados 

para o mercado de capitais, mas também uma inovação neste segmento.  

Na a ótica do investidor, o equity crowdfunding permite a qualquer indivíduo 

adquirir uma participação ou uma possibilidade de participação futura em um projeto à 

sua escolha, de forma rápida, flexível e com poucos recursos financeiros, criando a 

oportunidade de incorrer em grandes retornos diante da possibilidade da valorização 

dessas empresas em fase inicial e ascensão (COUTO e COLAÇO, 2015). 
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O coração da inovação proposta, segundo Freedman e Nutting (2015), é o canal 

que o equity crowdfunding se desenvolve, a internet, que facilita a conexão das 

empresas e dos investidores, a simplificação dos termos de negociação e dos cálculos de 

risco e retorno e o surgimento de novas empresas estruturadas especificamente para as 

transações deste modelo.  

 Percebe-se que em todas as definições o conceito de equity crowdfunding está 

associado à sua principal finalidade: intermediar a captação de recursos entre 

investidores e empresas, normalmente startups ou empresas pré-operacionais. 

 

2.2.2 Equity crowdfunding: como funciona? 

 

Segundo Mendes e Junqueira (2016), o ambiente de negociação do equity 

crowdfunding, no qual ocorre a captação de recursos, é on-line, através de uma nova 

categoria de prestação de serviços, chamada de plataforma, que tem justamente a 

finalidade de fazer a ligação entre os captadores de recursos e aqueles que desejam 

investir remotamente em um projeto ou empresa. Cabe à plataforma divulgar os 

documentos pertinentes a oferta pública e o material relevante para informação dos 

potenciais investidores. 

Mendes e Junqueira (2016, p.75) assim definem plataforma: “página na internet 

ou site destinado à disponibilização de ofertas públicas visando à captação de recursos 

em troca de valores mobiliários que podem ou não estar sujeitas a registro na CVM”. 

Há dois componentes importantes no processo de divulgação de um projeto ou 

empresa: o plano de negócios e a campanha (pitches). Os emissores da oferta pública 

que tem por objetivo captar recursos para um projeto possuem a obrigação de elaborar 

um plano de negócios, que deve, segundo Mendes e Junqueira (2016, p. 52), descrever: 

“objetivo do negócio; principais produtos e/ou serviços oferecidos; público-alvo; 

localização da empresa; montante de capital a ser investido; possível faturamento 

mensal/anual; e tempo para retorno financeiro do montante investido”. 

Segundo o Portal SEBRAE (2017), o plano de negócios potencializa as 

condições de sucesso e segurança para um novo projeto. Ele permite conhecer como a 

empresa atuará no mercado, os produtos e serviços ofertados, as estratégias de vendas, 

de marketing, a estruturação financeira e as expectativas de resultado e lucro. 
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Neste sentido, Mendes e Junqueira elencam os benefícios que o plano de 

negócios proporciona para o processo de emissão e oferta pública de um projeto: 

 

(a) define claramente o conceito do negócio, seu diferencial e objetivo 

financeiro e estratégico; (b) identifica os riscos e indica eventuais planos para 

minimizá-los e até mesmo evitá-los; (c) facilita a apresentação do negócio a 

fornecedores e potenciais clientes, contribuindo para a expansão da atividade 

da empresa; (d) analisa o volume de recursos que será necessário para a 

implantação, a lucratividade e a rentabilidade do negócio; e (e) reconhece seu 

mercado e define estratégias de marketing para seus produtos e serviços 

(MENDES e JUNQUEIRA, 2016, p. 53). 

 

 

Após ter um plano de negócios finalizado, o produto ou ideia é divulgado 

através de pitches de campanha. Mendes e Junqueira (2016) destacam que os 

idealizadores dos projetos, neste momento, divulgam as informações relevantes e 

necessárias para o investidor. Neste processo deve estar contido o período necessário 

para a captação de recursos e o prazo para a implantação do negócio. Os autores 

destacam, ainda, a possibilidade dos emissores e administradores serem 

responsabilizados em caso de fraude. 

Através da figura abaixo, é possível identificar as principais etapas de 

funcionamento do equity crowdfunding: 

 

 
Figura 1 - Etapas de captação de recursos via equity crowdfunding 

Fonte: Adaptado de Mendes e Junqueira, 2016. 
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Conforme apontam Mendes e Junqueira (2016), ao final do processo, quando a 

captação de recursos é exitosa, ou seja, quando se consegue obter recursos para 

financiar um projeto, os investidores passam a ter participação imediata ou títulos 

conversíveis de participação no negócio e, por sua vez, os idealizadores poderão utilizar 

estes recursos para iniciar as atividades da empresa ou projeto. 

Quando o investidor tem participação societária em um projeto, ele adquire o 

direito de participar dos lucros, se existentes. Caso ele tenha um título conversível em 

participação, a ser exercido no futuro, os documentos da oferta devem estipular a forma 

de remuneração até a efetiva conversão em participação no empreendimento, podendo 

ser uma taxa de juros incidente sobre o valor investido ou parte dos lucros da sociedade, 

como se já fosse sócio (MENDES e JUNQUEIRA, 2016). 

Se, por ventura, o processo de captação de recursos não lograr êxito em 

arrecadar recursos para financiar uma empresa, a oferta pública não será efetivada, e os 

investidores que manifestaram interesse e se comprometeram com o projeto receberão o 

investimento de volta, geralmente sem juros (MENDES e JUNQUEIRA, 2016). 

Para o funcionamento do modelo de financiamento de empresas ou projetos 

através do equity crowdfunding, é necessário a coexistência de três partes: investidores 

(agentes que se interessam em investir em um determinado projeto), emissores 

(empresas que necessitam captar recursos para iniciar um projeto ou uma atividade) e 

plataforma (prestadora de serviço que intermediará os investimentos e a captação de 

recursos, observando as regulamentações existentes).  

Pode-se esquematizar, resumidamente, os direitos e deveres de cada parte da 

seguinte forma: 

 

DEVERES/OBRIGAÇÕES 

PLATAFORMA 

 Supervisionar a prestação de informações claras, objetivas e diretas 

 Diligência nos projetos e administrados a fim de evitar fraudes 

 Agir de maneira imparcial e transparente 

 Verificar certas informações de investidores e emissores 

INVESTIDOR 
 Agir de maneira prudente antes do investimento 

 Monitorar/Fiscalizar seu investimento 

EMISSOR 

 Prestar informações claras, objetivas e diretas 

 Agir de maneira imparcial e transparente com investidores 

 Agir de maneira proba, não disponibilizando investimentos fraudulentos 
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DIREITOS 

PLATAFORMA 

 Receber numeração pelo serviço prestado 

 Não ser responsabilizada por mais investimentos, desde que tomados os 

cuidados mínimos 

INVESTIDOR 

 Receber informações da plataforma e dos emissores 

 Receber retorno do seu investimento nos casos nos quais o projeto é bem-

sucedido 

 Direito ao arrependimento 

EMISSOR 

 Receber informações da plataforma 

 Ter sei empreendimento tratado de forma isonômica em relação aos demais 

pela plataforma 

Quadro 1 - Deveres e diretos dos principais agentes no equity crowdfunding 

Fonte: Adaptado de Mendes e Junqueira, 2016. 

 

 Pode-se concluir, portanto, que o sucesso do equity crowdfunding em 

desenvolver projetos ou empresas e aproximar investidores e captadores de recursos 

passa, necessariamente, pelo sucesso da atuação da plataforma eletrônica escolhida para 

realizar este processo. 

 

2.2.3 Equity crowdfunding: ambientes regulatórios 

 

Couto e Colaço (2015) assinalam que, diante da demora da recuperação da 

economia após a crise de 2008, o Congresso dos Estados Unidos, em 2012, aprovou o 

chamado Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act. O objetivo era a diminuição do 

desemprego através da redução das restrições de acesso ao mercado de capitais por 

parte das empresas, principalmente nos casos das de menor dimensão, pois no cenário 

que se configurava então, havia fortes restrições impostas pelas instituições financeiras 

para o acesso ao crédito. 

Segundo Freedman e Nutting (2015) o programa JOBS Act, lançado 2012, 

permitiu a aceleração do crescimento do equity crowdfunding nos Estados Unidos.  

Neste sentido, Mamonov, Malaga e Rosenblum (2017) afirmam que o JOBS Act 

permitiu uma nova fase do equity crowdfunding nos Estados Unidos.  Especificamente 

no que tange ao equity crowdfunding, a Securities Exchange Comission (SEC) isentou-o 

dos registros e deveres de informação normalmente exigidos às companhias que 

desejam realizar oferta pública de valores mobiliários. Adicionalmente, a SEC criou 
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uma proposta de regulamentação, batizada de Regulation Crowdfunding, publicada em 

outubro de 2015, dentro do âmbito do JOBS Act, Title III (COUTO e COLAÇO, 2015). 

O Reino Unido tem sido um dos pioneiros no desenvolvimento de meios 

alternativos de financiamento. Os autores destacam que as plataformas foram 

responsáveis pelo financiamento de 463 milhões de libras destinadas a mais de cinco 

mil startups e pequenas e médias empresas entre 2011 e 2013, sendo que o equity 

crowdfunding cresceu 618% apenas em 2013 (COUTO e COLAÇO, 2015). 

Diante do potencial de crescimento do crowdfunding no Reino Unido, incluindo 

aí a sua versão equity, a Financial Conduct Authority (FCA) regulou o setor em 2014, 

buscando conciliar o interesse dos potenciais investidores e garantir a concorrência 

deste novo mercado. A publicação em questão é a “The FCA’s regulatory approach to 

crowdfunding over the internet, and the promotion of non-readily realisable securities 

by other media” ou “A abordagem regulatória da FCA para crowdfunding através da 

internet, e a promoção de títulos não realizáveis facilmente emitidos por outros meios” 

(FCA, 2014, tradução nossa). 

Há, no entanto, uma diferença significativa entre a regulação dos Estados Unidos 

e do Reino Unido. Conforme lembra Couto e Colaço (2015, p. 132) na regulamentação 

do Reino Unido a FCA “não considerou apropriado estabelecer deveres mínimos de due 

diligence ou divulgação da informação, para não elevar sobremaneira os custos 

regulatórios para os participantes”.  

A preocupação da regulamentação do Reino Unido foi de restringir a categoria 

de potenciais investidores, considerando os riscos existentes do equity crowdfunding. 

Assim, conforme registra Couto e Colaço (2015, p. 132), só poderá investir nesta 

modalidade no Reino Unido o investidor que: “comprove a sua qualificação, de acordo 

com os critérios estabelecidos; ou que seja de alto valor (high net-worth); ou que tenha 

recebido aconselhamento em relação ao investimento”. Residualmente, conforme item 

4.7 da regulamentação editada pela FCA (2014), caso o investidor não esteja 

enquadrado em uma dessas categorias, terá que passar por um teste de adequabilidade 

para investir apenas até 10% dos seus ativos líquidos.   

Ao contrário dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outros países que 

editaram dispositivos legislativos que regulassem o equity crowdfunding, Lin (2017) 

destaca que a China não possui um arcabouço legal constituído. As regras existentes até 

o presente momento representam meras regras ou medidas de caráter provisório, 
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contribuindo para a incerteza em relação ao mercado de equity crowdfunding na China, 

principalmente no que tange à legalidade das plataformas e das respectivas transações. 

Tal fato é preocupante, principalmente considerando o tamanho do mercado 

chinês de equity crowdfunding, que representa, praticamente, os mercados dos Estados 

Unidos e do Reino Unidos somados, conforme podemos verificar abaixo: 

 

 

Figura 2 – Maiores mercados de equity crowdfunding no cenário mundial 

Fonte: Adaptado de Lin, 2017. 

 

O equity crowdfunding vem sendo regulado em diversos países nos últimos 

anos. A legislação é fator crucial no sucesso do modelo, pois estabelece as regras de 

equilíbrio nos interesses dos captadores de recursos e dos investidores. Abaixo 

apresentamos exemplos de situações regulatórias em alguns países: 

 

PAÍS AMBIENTE REGULATÓRIO 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

REINO 

UNIDO 

 Regulado por: 

- FSA – Financial Services Authorithy; 

- FCA – Financial Conduct Authorithy; 

2014 

ESTADOS 

UNIDOS 

 Regulamentado pelo: JOBS Act III (Jumpstart Our Business 

Startups); 

 Regulado por: SEC – Security and Exchange Commisison 

(Supervisiona Plataformas e Corretores); 

 Supervisão e Registro das Plataformas: FINRA – Financial 

Industrial Regulatory Authority; 

2015 
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CANADÁ 

 Regulamentado pelas Comissões de Valores Mobiliários de 

Colúmbia Britânica, Saskatchewan, Manitoba, Quebéc, Nova 

Brunswick e Nova Scotia; 

2015 

PORTUGAL 

 Regulamentado pela Lei n.º 102/2015 

 Regulado por: CMVM - Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários 

2015 

ITÁLIA 

 Regulado por: CONSOB - Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa; 

 Regulamentado pela Delibera n.º 19.520, que altera o Delibera 

n.º 18.592 - Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio 

tramite portali on-line; 

2016 

AUSTRÁLIA 

 Regulamentado pelo The Provisions of the Corporations Act; 

 Regulado por: Australian Securities and Investments 

Commission (ASIC), regula e monitora o capítulo de “crowd 

sourced equity funding” (CSEF); 

2017 

ISRAEL  Parcialmente regulado por: Israel Securities Authority (ISA); 2017 

BRASIL 
 Regulamentado pela ICVM n.º 588; 

 Regulado por: CVM – Comissão de Valores Mobiliários; 
2017 

CHINA 
 Ainda incipiente: Propostas Reconhecidas pela China Securities 

Regulation Commision (CSRC); 
X 

Quadro 2 - Exemplos de ambientes regulatórios de equity crowdfunding 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2017. 

 

No Brasil equity crowdfunding foi recentemente regulamentado através da 

Instrução n.º 588, editada pela CVM em julho de 2017. Até então, sem regulamentação 

específica, aplicava-se subsidiariamente no que fosse cabível a Instrução n.º 400, 

editada pela CVM em dezembro de 2003, que dispõe sobre as ofertas públicas de 

distribuição de valores mobiliários, nos mercados primário ou secundário, de uma forma 

geral. 

As leis que regulam o equity crowdfunding tem o desafio de regular a atuação 

das plataformas on-line, que operam a captação dos valores e as garantias mínimas de 

eficiência e transparência das empresas a serem financiadas, sem que, no entanto, 

deixem de atrair os investidores para essa nova modalidade. É importante que, na ótica 

do investidor, tanto os investidores qualificados como os pequenos possam desfrutar das 

garantias mínimas para a realização do seu investimento. 
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2.3 Riscos de investimentos financeiros 

 

2.3.1 Risco e retorno: o processo de tomada de decisões dos investidores 

 

Segundo Barros e Felipe (2015, p. 87), “as teorias tradicionais de finanças têm 

como paradigma central a racionalidade dos agentes econômicos e a existência de 

mercados eficientes”. Nesse sentido, acredita-se que os indivíduos, ao receberem novas 

informações que julguem relevantes, tomem decisões financeiras corretamente. 

Segundo as teorias tradicionais de finanças, os agentes, em regra, procuram 

tomar decisões racionais sobre a locação de recursos de seus investimentos. Neste 

sentido, Assaf Neto (2014, p. 13) ensina que “todo processo de decisão financeira 

racional é formado com base na análise da relação de risco retorno”. Ainda segundo o 

mesmo autor, o processo de tomada de decisão racional do agente, quando este escolhe 

um investimento, é caracterizado por selecionar ativos que apresentem o menor risco e o 

maior retorno esperado. Para ativos com mesmo nível de risco, o agente decidirá pelo 

maior retorno e quando ativos apresentem o mesmo retorno, a decisão racional do 

agente será pelo o de menor risco. 

Barros e Felipe (2015) apontam que esta racionalidade de todos os agentes, ao 

realizarem inúmeras decisões, é o pressuposto para a teoria de mercados eficientes, 

sendo a precursora para as demais teorias tradicionais de finanças, como a teoria do 

portfólio (carteiras). 

Segundo Assaf Neto (2014), a teoria do portfólio representa este 

comportamento. Segundo esta linha de pensamento, o investidor planeja uma carteira 

ótima de ativos a partir da relação de risco e retorno, procurando sempre maximizar a 

utilidade do investimento. Nesta teoria, a decisão de investimento passa por uma 

carteira, e não um único ativo financeiro. 

Ainda segundo os preceitos da teoria do portfólio, Assaf Neto (2014, p. 8) ensina 

que a decisão eficiente de um conjunto de investimentos “é aquela que oferece o maior 

retorno para um certo nível de risco, ou a que apura o menor risco para um dado retorno 

esperado”. Nessa lógica, no processo de tomada de decisão financeira, o pressuposto 

básico é que os investidores são avessos ao risco, preferindo maximizar o retorno do 

investimento e, se possível eliminar todo o risco. 



32 

 

Em contraponto as teorias tradicionais, que pressupõem decisões totalmente 

racionais e eficientes, a teoria da finança comportamental admite a irracionalidade e a 

imprevisibilidade dos agentes, pois suas decisões econômicas são influenciadas por 

fatores psicológicos (BARROS e FELIPE, 2015). 

A teoria dos prospectos, desenvolvida por Kahneman e Tversky em 1979, 

segundo Barros e Felipe (2015, p. 91), consolidou-se como um marco importante para 

entender “a compreensão do comportamento dos investidores, pois consegue explicar 

vieses cognitivos no processo de tomada de decisão, sendo, portanto, fundamental para 

o terreno das finanças comportamentais”. 

Rogers, Securato e Ribeiro (2017), ensinam que a teoria do prospecto aponta 

para as decisões de natureza humana e que, portanto, podem resultar em decisões 

errôneas. Dentro do âmbito da teoria do prospecto, os autores demonstram os três 

efeitos resultantes dos processos cognitivos enviesados: 

 

Efeito Certeza: as pessoas tendem a dar maior peso às possibilidades que têm 

alta probabilidade de acontecer. Efeito Reflexão/Aversão a Perdas: os agentes 

tendem a ser avessos ao risco quando estão diante de duas possibilidades de 

ganho com a mesma utilidade esperada e tendem a ser tomadores de risco 

quando as mesmas possibilidades se apresentam no domínio das perdas. 

Efeito Isolamento: para simplificar o processo de decisão, os agentes 

geralmente desconsideram boa parte das características de cada uma das 

opções de escolha e centralizam sua análise sobre os componentes que 

distinguem as opções de escolha (ROGERS, SECURATO e RIBEIRO, 2007, 

p. 53). 

 

Segundo Brealey, Myers e Allen (2013), a teoria do prospecto também se propõe 

a explicar a relação de risco e retorno na qual o investidor está inserido. Os investidores 

tendem a valorizar um ativo pelos ganhos ou pelas perdas que tiveram desde que o 

mesmo foi adquirido ou avaliado pela última vez, sendo certo de que os investidores são 

avessos à possibilidade de perda, e esperam um retorno maior para compensar o risco 

dessa possível perda.  

Segundo Rogers, Securato e Ribeiro (2007), mais do que ao risco, as pessoas são 

avessas às perdas. Portanto, a análise ótima de alocação de recursos no processo de 

tomada de decisão de investimento é fundamental, tendo em vista a grade aversão à 

perda que os indivíduos possuem. 

Nesse sentido, Barros e Felipe (2015, p. 91) afirmam que, segundo a teoria dos 

prospectos, “as pessoas sentem mais a dor da perda do que o prazer alcançado com um 
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ganho equivalente”. Assim, esta teoria contribui significativamente para o entendimento 

das preferências e avaliações de risco por parte dos investidores. 

Independentemente da abordagem tradicional das decisões financeiras ou da 

abordagem das finanças comportamentais, é certo que, por diferentes mecanismos, os 

investidores procuram mitigar os riscos através de suas decisões. Neste sentido, 

Augusto e Freire (2013) ressaltam a grande variedade de produtos financeiros que os 

agentes possuem para alocar os seus investimentos. Essa variedade é composta por 

diferentes relações entre riscos e retornos, sendo fundamental que os indivíduos 

conheçam bem as opções de investimento a serem escolhidas, facilitando a tomada de 

decisão diante de uma realidade complexa. 

Assaf Neto (2014, p. 13) define risco, em finanças, como “uma medida de 

incerteza associada aos retornos esperados de uma decisão de investimento”. Em 

complemento, a incerteza é definida por Assaf Neto (2014, p. 217) como “situações em 

que não é possível a atribuição de probabilidades de ocorrência de um evento”. 

Portanto, na perspectiva do investidor, o investimento deve compensar os riscos 

incorridos neste ambiente de realização futura e num cenário de incertezas.  

Considerando a ótica financeira, segundo Assaf Neto (2010) há sempre a 

possibilidade de realizar investimento livre de risco ou com risco mínimo, que são os 

títulos públicos. Todo ativo financeiro que oferece rentabilidade superior ao ativo livre 

de risco, oferece, na verdade, um prêmio por este risco. Em termos objetivos, e de forma 

resumida, a fórmula geral do risco total de uma ativo é: Risco Total = Taxa Livre de 

Risco + Prêmio pelo Risco (ASSAF NETO, 2014). 

Diante desta percepção subjetiva de riscos que cada investidor por ter, o Portal 

do Investidor, gerenciado pela CVM, categoriza os agentes em três tipos:  

 

Conservador - privilegia a segurança e faz todo o possível para diminuir o 

risco de perdas, para isso aceitando até uma rentabilidade menor. 

Moderado - procura um equilíbrio entre segurança e rentabilidade e está 

disposto a correr um certo risco para que o seu dinheiro renda um pouco mais 

do que as aplicações mais seguras. 

Arrojado - privilegia a rentabilidade e é capaz de correr grandes riscos para 

que seu investimento renda o máximo possível (CVM, 2017). 

 

Assim, não se espera altos retornos de ativos de baixo risco. Ao buscar maiores 

ganhos, naturalmente o investidor estará incorrendo em maiores riscos. Cabendo ao 

investidor efetuar uma série de análises de forma a mitigar esta relação de risco e 
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retorno. Assaf Neto (2014, p. 218) conclui, portanto, que “toda decisão racional de 

investimentos tem por fundamento a análise de risco e retorno. Quanto maior o risco, 

mais elevado é retorno desejado”.  

 

2.3.2 Categorias de riscos de investimentos financeiros 

 

Segundo Assaf Neto (2014), as decisões de investimento em qualquer empresa 

estão sujeitas a risco, como qualquer outro ativo financeiro. O risco total de uma 

empresa é entendido como a soma dos seus respectivos riscos econômico e financeiro. 

O risco econômico do negócio engloba a própria atividade da empresa, incluindo 

o planejamento e gestão, e as características do mercado em que opera. Segundo Assaf 

Neto (2014, p. 225), são exemplos de risco econômico advindos da atividade da própria 

empresa: “vendas, custos, preços, qualidade dos produtos etc.”. São exemplos de risco 

econômicos de natureza conjetural ou de mercado: “alterações na economia, tecnologia, 

concorrência, sazonalidade etc.”. 

O risco financeiro corresponde às decisões de financiamento que empresa 

realizou. Ele é influenciado pela capacidade da empresa em liquidar seus compromissos 

financeiros. Segundo Assaf Neto (2014), há uma ligação direta proporcional entre 

endividamento da empresa e risco financeiro, ou seja, baixos endividamentos ensejam 

menores riscos, altos endividamentos, maiores riscos. Um nível de financiamento 

elevado sinaliza uma maior capacidade de alavancar resultados, assim, conforme visto, 

maiores resultados estão atrelados a maiores riscos. 

De forma específica, Mendes e Junqueira (2016) ressaltam o fato de que, 

estatisticamente, há uma possibilidade relevante de uma startup não lograr êxito no 

negócio proposto ou não gerar o retorno esperado nos primeiros anos, implicando na 

perda de parte ou até mesmo de todo o investimento. Trata-se, aqui, do risco de fracasso 

do modelo de negócios. Os autores lembram, ainda, que no âmbito do equity 

crowdfunding não será possível a devolução dos valores pedidos, e a plataforma estará 

isenta de responsabilidade, salvo se tiver agido com culpa ou dolo. 

Mendes e Junqueira (2016) lembram que as empresas que se utilizam do equity 

crowdfunding, em regra, costumam ter uma estrutura pequena e recente, sem boas 
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estruturas de governança corporativa, o que pode incorrer no emprego ineficiente dos 

recursos captados, nestes casos encontramos o risco de má gestão. 

Pode-se considerar o risco de fracasso do modelo de negócios e o risco de má 

gestão como um desdobramento específico do risco total da empresa nos casos 

específicos de startups e empresas pré-operacionais, tendo em vista suas peculiaridades. 

O risco de mercado diz respeito às condições da economia, podendo influenciar 

positiva ou negativamente um investimento (CVM, 2017). Alterações nas variáveis 

macroeconômicas, como as taxas de juros, as taxas de câmbio, os preços das ações e a 

inflação (preço das mercadorias e insumos) podem afetar os investimentos financeiros 

(BACEN, 2017).  

Todo investimento está inserido num cenário macroeconômico, e, portanto, 

sujeito a riscos oriundos deste contexto. Mendes e Junqueira (2016) lembram que os 

rumos da economia podem não exercer influência positiva nos rumos de um negócio.  

D’Agosto (2011) ensina que essa oscilação nos preços dos ativos é chamada de 

volatilidade, sendo que, quanto maior esta, maior o risco. Investimento em renda 

variável e de longo prazo, como o equity crowdfunding, sinalizam um risco maior de 

mercado, pois estão sujeitos a maior volatilidade.   

Segundo Eid Júnior (2012), para mitigar o risco de mercado é indicado a 

diversificação da carteira de investimentos, em diferentes classes. A técnica é pertinente 

para maximizar o retorno, principalmente no longo prazo. 

O risco de liquidez está relacionado com a capacidade de resgate ou 

transferência de um investimento. Um ativo com pouca liquidez corresponde a um ativo 

com pouca demanda, poucos interessados. É o reflexo da lei da oferta e da procura 

tangendo o mercado financeiro (CMV, 2017).  

Por ser um título mobiliário sua comercialização ocorre no mercado secundário, 

o que dificulta a realização do ativo em espécie no curto prazo de tempo. Nesse sentido, 

conforme aponta Freedman e Nutting (2015, tradução nossa) o risco de liquidez do 

equity crowdfunding é significativo, tendo em vista que, devido ao pouco tempo de 

existência e desconhecimento por grande parte dos investidores, não há mercado 

secundário organizado que demande tais ativos. 

Considerando a liquidez de investimento, Mendes e Junqueira (2016) 

desaconselham o equity crowdfunding para investidores que desejam ter retorno no 

curto prazo, devido a dois fatores: baixa liquidez dos títulos ofertados e o período de 
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maturação de cada sociedade emissora (estimado em, no mínimo, 34 meses). Lembram, 

ainda, os autores, que como o mercado de equity crowdfunding é novo e ainda reduzido, 

há possibilidade de o investidor encontrar dificuldades em encontrar compradores para 

o seu valor mobiliário. 

Segundo Eid Júnior (2012), liquidez é a facilidade ou dificuldade em vender um 

ativo da carteira do investidor. Para mitigar este risco, é aconselhável que o investidor 

diversifique seus investimentos em ativo de longo prazo, que possuem menor liquidez 

mas oferecem maior retorno, e em ativos de curto prazo, com maior liquidez, porém 

com menor retorno.  

Segundo D’Agosto (2011) um investidor está sujeito ao risco legal quando falta 

formalização correta dos seus investimentos. Neste sentido, o autor recomenda que o 

investidor procure pessoas ou instituições habilitadas à prestação de serviços de venda e 

intermediação de títulos e valores mobiliários. 

O risco legal diz respeito às questões jurídicas, existentes ou inexistentes, que 

podem afetar o cumprimento de alguma obrigação pactuada. O título ou contrato no 

qual um investimento esteja lastreado pode, por exemplo, conter defeitos jurídicos que 

impeçam ou dificultem o exercício dos direitos nele estabelecidos. Por isso recomenda-

se a aplicação em investimentos regulamentados, pois há a mitigação significativa do 

risco legal (CVM, 2017).  

 Especificamente no mercado de valores mobiliários, o risco legal por ocorrer 

quando um investidor sofra uma perda porque as leis ou regulações não dão suporte às 

regras do sistema de liquidação (BACEN, 2017). 

 No caso específico do equity crowdfunding, em fato recente, o risco legal no 

cenário brasileiro foi significativamente mitigado com a regulamentação deste mercado, 

através da ICVM n.º 588, emitida em julho de 2017. 

Segundo Eid Júnior (2012), um exemplo de risco legal é quando um agente não 

autorizado a captar aplicações financeiras realiza oferta pública. Faz-se necessário, 

portanto, para mitigar este tipo de risco, buscar instituições renomadas no mercado no 

qual se deseja investir, além de verificar se a instituição que está intermediando a 

captação de recursos está autorizada pela CVM para tal processo. 

O risco de crédito ocorre quando a contraparte na transação não honra as 

obrigações nos termos e condições do contrato (BACEN, 2017). No mesmo sentido 
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D’Agosto (2011) afirma que o risco de crédito incorre na possibilidade de não haver o 

recebimento do valor aplicado por falta de pagamento da contraparte. 

Quando se investe em uma empresa, espera-se que ela aplique estes recursos em 

suas atividades e retorne o capital com a remuneração pelo risco do investimento. O 

risco de crédito está relacionado com o não cumprimento da obrigação por parte do 

tomador de recursos de um investimento (CVM, 2017). 

Em termos de investimentos financeiros, Eid Júnior (2012) alerta que uma das 

formas de mitigar o risco de crédito é destinar parte dos investimentos para certos 

investimentos que contam com o asseguramento por parte do Fundo Garantidor de 

Crédito (FGC).  

No caso específico do equity crowdfunding, no qual o investidor espera o retorno 

do pagamento de juros do seu investimento, é possível, conforme ressaltam Mendes e 

Junqueira (2016), que as empresas captadoras não consigam honrar seus compromissos, 

ainda mais considerando o ambiente embrionário e cheio de incertezas na qual estas 

estão inseridas. 

 O risco operacional relaciona-se com as possíveis falhas que poderão ocorrer ao 

longo de um investimento (CVM, 2017). O risco operacional abrange o erro humano ou 

falhas de equipamentos, programas de informática ou sistema de telecomunicações 

imprescindíveis ao funcionamento de um determinado sistema (BACEN, 2017). 

Para D’Agosto (2011), um exemplo de risco operacional é quando há um erro na 

execução da ordem do investimento ou na negociação dos ativos escolhidos por parte do 

investidor. 

Um desdobramento específico do risco operacional no mercado de equity 

crowdfunding, segundo Mendes e Junqueira (2016), é que, comparado com a plataforma 

da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – BM&FBOVESPA, as plataformas 

possuem estrutura e sistema de segurança mais simples, estando mais sujeitas às falhas 

de rede e de perda de dados. Destaca-se ainda, a maior vulnerabilidade ao ataque de 

hackers, elevando o risco do investimento. 

Eid Júnior (2012) alerta que para a possibilidade do risco decorrente de fraudes 

em processos de investimentos. Para redução deste ripo de risco, é recomendável 

conhecer bem o emissor do ativo financeiro, como no caso da empresa na qual se 

investe. 
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Nesse sentido, Mendes e Junqueira (2016, p. 57) lembram que o equity 

crowdfunding está sujeito a fraudes, sendo que estas podem ocorrer “principalmente 

com a divulgação de informações falsas ou com a omissão na divulgação de 

informações que possam influenciar negativamente o investimento”.  

Para mitigar o risco de fraude, os investidores podem adotar medidas 

preventivas, como, por exemplo, investigar a experiência prévia dos gestores, avaliar o 

realismo das premissas financeiras, participar de fóruns de discussão na plataforma on-

line e obter o máximo de informações sobre a empresa, averiguando, sempre que 

possível, a confiabilidade dessas informações (MENDES e JUNQUEIRA, 2016). 

Sobre o risco de fraude Freedman e Nutting (2015) afirmam que este está 

presente em todo o lugar, em todas as atividades, sendo que, até o momento, equity 

crowdfunding tem sido considerado resistente as fraudes, não só nos Estados Unidos, 

como também no Reino Unido e Austrália.  

Mendes e Junqueira (2016) incluem no rol de riscos do equity crowdfunding o 

risco de diluição, que, em resumo, representa o risco de que a participação inicial de um 

investidor numa empresa não se mantenha proporcionalmente à medida que a empresa 

cresça. O risco de diluição é comum a diversos investimentos, porém é bastante comum 

no âmbito das startups, por ser empresas em estágio inicial e com baixa valor de 

investimento inicial. Assim, com aumentos de capital e a consequente emissões de 

quotas, ações ou similares, a relevância na participação do negócio investido pode 

diminuir com o tempo. 

 

2.3.3 Os riscos de investimento no equity crowdfunding  

 

O crescimento do crowdfunding é verificado em especial nos países anglo-

saxões, com mais de U$ 4 bilhões de recursos direcionados para financiamentos de 

empresas ou projetos, com potencial para preencher uma lacuna existente no mercado 

financeiro e, ao mesmo tempo, na sua modalidade equity, ser um ativo eficiente 

considerando o binômio risco e retorno para investidores que estão dispostos a 

diversificar seu portfólio (HERNANDO, 2016). 
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Apesar do potencial de crescimento, tendo em vista seu recém surgimento, há 

pouca referência sobre o impacto do equity crowdfunding nos mercados financeiros, 

ainda mais considerando seus riscos, em diferentes perspectivas.  

Mendes e Junqueira (2016, p. 44) registram que, no âmbito do equity 

crowdfunding, “a possibilidade de retorno financeiro para os investidores é considerada 

arriscada e de médio prazo”.  

O investimento através do equity crowdfunding em empresas pequenas e em fase 

inicial pode resultar em grandes retornos financeiros no médio e longo prazo. No 

entanto, Mendes e Junqueira (2016, p. 48) apontam para a possibilidade de riscos 

relativamente altos, citando estudos do SEBRAE que demonstram que 

“aproximadamente uma em cada quatro empresas criadas no Brasil são descontinuadas 

aos dois anos de existência”.  

O Banco Mundial (2013), em conferência sobre o potencial do crowdfunding 

para ajudar a desenvolver a economia, já alertava sobre os riscos de fracasso do negócio 

e dos cenários desafiadores que os gestores de empresas captadores se deparariam, 

podendo incorrer em decisões de má gestão. 

O retorno do investimento no equity crowdfunding depende primeiramente da 

conversão dos títulos de dívida conversíveis em ações da empresa. Após esta etapa, para 

que o investidor tenha o retorno do seu investimento, é necessário que ele venda suas 

ações no mercado secundário ou que a empresa seja vendida ou, ainda, que esta 

distribua lucro através do pagamento de dividendos anuais. 

 Assim, percebe-se que o retorno do investimento está diretamente ligado com o 

sucesso das atividades da empresa em que se financia. Nos casos de startups não é 

diferente, para que haja retorno no investimento é necessário que a empresa se torne 

operacional e rentável, e que, passado algum tempo, seu valor de mercado seja superior 

ao inicial, para que no caso de venda da empresa ou das ações haja ganho de capital por 

parte do investidor, ou que a empresa possua lucratividade, o que viabilizaria 

distribuição de dividendos e o início de retorno de parte do capital investido. 

O equity crowdfunding, segundo Mendes e Junqueira (2016), apresenta riscos 

tanto para os investidores, como para os emissores e para a plataforma. Sendo que, pelo 

escopo deste estudo, será concentrado esforços nos riscos para os investidores. 

Conforme assinalam Mendes e Junqueira (2016, p. 67), o investidor é “peça 

fundamental para que o equity crowdfunding possa ser bem-sucedido”. No entanto, 
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ressaltam os autores, é aconselhável que o investidor aja de maneira prudente, 

investindo um valor condizente com o seu perfil e que guarde relação com a sua 

situação-financeira.  

Diante do cenário de altos riscos que o equity crowdfunding está inserido, é 

recomendável aos investidores que evitem concentrações de investimento em um único 

empreendimento ou que mantenham um portfólio de investimento exclusivo em equity 

crowdfunding (MENDES e JUNQUEIRA, 2016). 

 

2.4 A Instrução n.º 588, de 2017, emitida pela CVM 

 

O equity crowdfunding, nas palavras de Mendes e Junqueira (2016, p. 37) é 

“uma página da internet que conecta investimentos a investidores, os quais estão 

sujeitos aos riscos e oportunidades inerentes ao mercado de capitais”. 

O mercado de capitais é um segmento do mercado financeiro, tendo como 

finalidade criar condições para a captação de recursos junto a investidores, através da 

emissão de instrumentos financeiros, financiando as atividades de uma empresa ou 

viabilizando projetos de investimentos. As relações construídas no mercado de capitais 

entre investidores e captadores de recursos para uma empresa ou projeto são 

formalizadas através de títulos, chamados de valores mobiliários (MENDES e 

JUNQUEIRA, 2016). 

O Portal do Investidor (CVM, 2016) define valores mobiliários ofertados 

publicamente, como “quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem 

direito de participação, de parceria ou remuneração, cujos rendimentos advém do 

esforço do empreendedor ou de terceiros".  

Esta definição está de acordo com a Lei n.º 10.303, de 2001, que alterou o artigo 

2º, inciso IX, da Lei n.º 6.385, de 1976 que, dentre outros assuntos, dispõe sobre o 

mercado de valores mobiliários: 

 

Art. 2° São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: 

IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de 

investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de 

remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos 

advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros (CVM, 2001). 
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 Ainda segundo o Portal do Investidor (CVM, 2016), um título que é considerado 

valor mobiliário “deve se sujeitar às regras e à fiscalização da Comissão de Valores 

Mobiliários. Isso implica uma mudança significativa na forma como esses títulos podem 

ser ofertados e negociados no mercado”.  

A oferta pública de valores mobiliários é tratada, de forma geral, pela ICVM n.º 

400, publicada em 2003, sendo que, nos casos referentes às micro e pequenas empresas, 

a Lei Complementar n.° 12, publicada em 2006, já garantia a dispensa de registro de 

oferta pública, porém com uma série de limitações. É dentro deste cenário regulatório 

que o equity crowdfunding vinha sendo tratado até recentemente. Ocorre que, em 13 de 

julho de 2017, houve a publicação da ICVM n.º 588, que passou regular de forma 

específica o equity crowdfunding no Brasil. 

Segundo declaração do então Presidente da CVM, a regulação do crowdfunding 

de investimento, nome que a Instrução em questão atribuiu ao equity crowdfunding, traz 

segurança jurídica, podendo “alavancar novos negócios de sucesso no país, permitindo a 

captação de recursos de modo ágil, simplificado e com amplo alcance a investidores por 

meio do uso da internet” (CVM, 2017).  

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(ANBIMA), manifestou-se há época no mesmo sentido, reafirmando que a 

regulamentação do equity crowdfunding no Brasil contribuirá para “a formação de 

capital de sociedades empresárias de pequeno porte, garantir a proteção adequada dos 

investidores e prover segurança jurídica” (ANBIMA, 2017).  

É importante destacar que a ICVM n.° 588, de 2017, é fruto de diversas 

manifestações apresentadas em audiência pública e que o texto editado é “resultado de 

um amplo debate que CVM travou durantes os últimos anos com as plataformas e 

demais participantes do mercado” (VALOR, 2017).. 

Nesse sentido, segundo a CVM, a relevância do tema se refletiu no “grande 

número de participantes da audiência pública que antecedeu e embasou a edição da 

norma, e na extensão e profundidade de análise que caracterizou o conjunto de 

manifestações recebidas pela Comissão” (CVM, 2017). 
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2.4.1 Âmbito e finalidade 

 

 O artigo 1° da ICVM, de uma forma geral, delimita o âmbito e a 

finalidade da ICVM n.º 588, de 2017: 

 

Art. 1º Esta Instrução regula a oferta pública de distribuição de valores 

mobiliários de emissão de sociedades empresárias de pequeno porte realizada 

com dispensa de registro por meio de plataforma eletrônica de investimento 

participativo, e tem por fim assegurar a proteção dos investidores e 

possibilitar a captação pública por parte destas sociedades (CVM, 2017). 

 

A parte final do artigo 1° da ICVM n.º 588, de 2017, dispõe sobre a sua 

finalidade, nos seguintes termos: “Esta instrução [...] tem por fim assegurar a proteção 

dos investidores e possibilitar a captação pública por parte destas sociedades” (CVM, 

2017).  

Inicialmente, pode-se perceber que a Instrução autoriza a oferta pública de 

distribuição de valores mobiliários, com dispensa de registro, apenas quando o emissor 

seja uma sociedade empresária de pequeno porte. 

Segundo o artigo 2°, inciso III, da ICVM n.º 588, de 2017, no âmbito do tema 

tratado, sociedade empresária de pequeno porte pode ser definida por: 

 

III – sociedade empresária constituída no Brasil e registrada no registro 

público competente, com receita bruta anual de até R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais) apurada no exercício social encerrado no ano anterior à 

oferta e que não seja registrada como emissor de valores mobiliários na CVM 

(CVM, 2017). 

 

Conforme o exposto acima, no artigo 1º da ICVM n.º 588, de 2017, a emissão de 

oferta pública de valores mobiliários no equity crowdfunding no Brasil só poderá 

ocorrer através de plataforma eletrônica de investimento participativo, que tem sua 

definição fixada no artigo 2°, inc. II, da referida Instrução: 

 

II – plataforma eletrônica de investimento participativo (“plataforma”): 

pessoa jurídica regularmente constituída no Brasil e registrada na CVM com 

autorização para exercer profissionalmente a atividade de distribuição de 

ofertas públicas de valores mobiliários de emissão de sociedades empresárias 

de pequeno porte, realizadas com dispensa de registro conforme esta 

Instrução, exclusivamente por meio de página na rede mundial de 

computadores, programa, aplicativo ou meio eletrônico que forneça um 

ambiente virtual de encontro entre investidores e emissores (CVM, 2017). 

 



43 

 

Segundo o artigo 1°, parágrafo 1° da ICVM n.º 588, de 2017, que não se aplica, 

no âmbito do equity crowdfunding, a regulamentação específica sobre ofertas públicas 

de distribuição de valores mobiliários, registrando, portanto, a sua exclusividade para 

regular o tema (CVM, 2017).  

O artigo 1°, parágrafo 2° da ICVM n.º 588, de 2017, estabelece que a referida 

Instrução “não regula a atividade de empréstimos concedidos por pessoas físicas a 

pessoas físicas ou jurídicas por meio da rede mundial de computadores, programa, 

aplicativo ou meio eletrônico, que não envolva a emissão de valores mobiliários” 

(CVM, 2017). 

O parágrafo 1°, do artigo 2° da ICVM n.º 588, de 2017, exclui do rol de oferta 

pública de valores mobiliários as captações que ocorrem por doação, ou quando o 

retorno do capital recebido se der por meio de brindes e recompensas ou bens e 

serviços, conforme podemos verificar: 

 

§ 1º Não se considera como oferta pública de valores mobiliários o 

financiamento captado por meio de páginas na rede mundial de 

computadores, programa, aplicativo ou meio eletrônico, quando se tratar de 

doação, ou quando o retorno do capital recebido se der por meio de: I – 

brindes e recompensas; ou II – bens e serviços (CVM, 2017). 

 

No próximo item será feito o estudo de alguns dispositivos relevantes da ICVM 

n.º 588, de 2017, considerando o objetivo geral deste trabalho que é analisar as 

percepções dos potenciais investidores em equity crowdfunding no Brasil. 

 

2.4.2 Dispositivos relevantes da ICVM n.° 588/17 para o estudo 

 

A ICVM n.° 588, de 2017, no seu artigo 2°, inciso I, denomina o equity 

crowdfunding como crowdfunding de investimento, aplicando-lhe a seguinte definição: 

 

I – crowdfunding de investimento: captação de recursos por meio de oferta 

pública de distribuição de valores mobiliários dispensada de registro, 

realizada por emissores considerados sociedades empresárias de pequeno 

porte nos termos desta Instrução, e distribuída exclusivamente por meio de 

plataforma eletrônica de investimento participativo, sendo os destinatários da 

oferta uma pluralidade de investidores que fornecem financiamento nos 

limites previstos nesta Instrução (CVM, 2017); 
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Conforme visto neste trabalho, a definição acima reúne todos os atributos 

importantes para definir o equity crowdfunding: captação de recursos; oferta pública de 

valores mobiliários; emissores específicos; realização através de plataformas 

eletrônicas; destinação para diversos investidores. 

O artigo 3° da ICVM n.° 588, de 2017, estabelece os seguintes requisitos para a 

dispensa do registro da oferta pública no âmbito da Instrução: 

 

I – existência de valor alvo máximo de captação não superior a R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e de prazo de captação não superior a 

180 (cento e oitenta) dias, que devem ser definidos antes do início da oferta; 

II – a oferta deve seguir os procedimentos descritos no art. 5º desta Instrução; 

III – deve ser garantido ao investidor um período de desistência de, no 

mínimo, 7 (sete) dias contados a partir da confirmação do investimento, 

sendo a desistência por parte do investidor isenta de multas ou penalidades 

quando solicitada antes do encerramento deste período; 

IV – o emissor deve ser sociedade empresária de pequeno porte nos termos 

desta Instrução; e 

V – os recursos captados pela sociedade empresária de pequeno porte não 

podem ser utilizados para: 

a) fusão, incorporação, incorporação de ações e aquisição de participação em 

outras sociedades; 

b) aquisição de títulos, conversíveis ou não, e valores mobiliários de emissão 

de outras sociedades; ou 

c) concessão de crédito a outras sociedades (CVM, 2017). 

 

 

Em que pese a flexibilização do registro da oferta pública no âmbito da ICVM 

n.º 588, de 2017, segundo o caput do artigo 5°da mesma Instrução, quando atendidos os 

requisitos acima, a oferta deve ser “realizada por uma única plataforma eletrônica de 

investimento participativo registrada na CVM” (CVM, 2017).  

Ainda de forma a mitigar eventuais riscos pela dispensa de registro da oferta 

pública de valores mobiliários, a ICVM n.º 588, de 2017, em seu artigo 12, dispõe que: 

“a intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários dispensadas 

de registro nos termos desta Instrução é atividade privativa de plataforma eletrônica de 

investimento participativo registrada na CVM” (CVM, 2017). 

Neste sentido, o artigo 11 determina que “a oferta realizada com dispensa de 

registro nos termos desta Instrução deve ser realizada exclusivamente no ambiente 

eletrônico da plataforma” (CVM, 2017). 

Por sua vez o artigo 13 da ICVM n.º 588, de 2017, estabelece uma série de 

requisitos para a obtenção e a manutenção do registro da plataforma eletrônica de 

investimento participativo na CVM: 
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Art. 13. Para fins de obtenção e manutenção de registro na CVM como 

plataforma eletrônica de investimento participativo, o requerente deve ser 

pessoa jurídica regularmente constituída no Brasil, e registrada no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

§ 1º A plataforma deve atender aos seguintes requisitos: 

I – dispor de capital social integralizado mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais); 

II – dispor de procedimentos e sistemas de tecnologia da informação 

adequados e passíveis de verificação [...]; 

III – elaborar um código de conduta aplicável a seus sócios, administradores 

e funcionários [...]; 

§ 2º Os administradores da plataforma devem atender aos seguintes 

requisitos: 

I – ser domiciliados no Brasil; 

II – ter reputação ilibada; 

III – não estar inabilitados ou suspensos para o exercício de cargo em 

instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela 

CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC; 

IV – não haver sido condenados por crime falimentar, prevaricação, suborno, 

concussão, peculato, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e 

valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de 

consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro 

nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de 

reabilitação; 

V – não ter sofrido, nos últimos 5 (cinco) anos, punição em decorrência de 

atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do 

Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.  

§ 3º Os sócios da plataforma devem atender aos requisitos constantes dos 

incisos II a V do § 2º deste artigo (CVM, 2017). 

 

No exercício de suas atividades, o Capítulo V da ICVM n.º 588, de 2017, 

estabelece as regras de conduta das plataformas eletrônicas de investimento 

participativo e, segundo o artigo 19 da mesma Instrução, são deveres destas: 

 

 

I – tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência, 

respondendo pela falta de diligência ou omissão [...]; 

II – divulgar, com destaque, eventuais conflitos de interesse nas informações 

essenciais da oferta;  

III – manter registros da participação de cada investidor nas ofertas 

conduzidas [...]; 

VI – manter um fórum eletrônico de discussão para cada oferta de acesso 

restrito aos investidores destinatários da oferta em que seja possível 

encaminhar dúvidas, solicitar informações adicionais, manifestar opiniões a 

respeito da oferta ou da sociedade empresária de pequeno porte, e interagir 

por meio eletrônico com os demais investidores; 

IX – dispor de organização administrativa e recursos humanos suficientes 

para a adequada prestação de seus serviços; 

XI – manter serviço de atendimento ao investidor, responsável pelo 

esclarecimento de dúvidas e pelo recebimento de reclamações dos 

investidores, bem como de comunicações provenientes da CVM;  
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XII – manter disponível e atualizado em página na rede mundial de 

computadores, programa, aplicativo ou meio eletrônico, sem restrições de 

acesso para o público em geral, o formulário constante do Anexo 5-IV para 

as sociedades empresárias de pequeno porte que tenham realizado ofertas em 

seu ambiente digital concluídas com sucesso; e  

XIII – guardar sigilo sobre as informações financeiras e operações realizadas 

pelos seus clientes (CVM, 2017). 

 

O artigo 5° da ICVM n.º 588, de 2017, além de fixar a competência exclusiva 

das plataformas eletrônicas para realização da oferta pública no âmbito da referida 

Instrução, estabelece os seguintes procedimentos: 

 

I – todos os investidores devem firmar termo de adesão e ciência de risco, 

nos termos do art. 19, IV; 

II – para cada oferta em andamento, a plataforma deve manter, nos termos do 

art. 18, uma página na rede mundial de computadores, nos programas, 

aplicativos ou outros meios eletrônicos disponibilizados, informando o 

montante total correspondente ao investimento confirmado, de modo que seja 

possível comparar diariamente este valor com os valores alvo mínimo e 

máximo de captação; 

III – é admitida a distribuição parcial, com o estabelecimento de valores alvo 

mínimo e máximo de captação, sendo que o valor alvo mínimo deve ser igual 

ou superior a 2/3 (dois terços) do valor alvo máximo; 

IV – na hipótese de sucesso da oferta, a plataforma deve divulgar o seu 

encerramento em sua página na rede mundial de computadores, sem 

restrições de acesso, utilizando para tal o modelo constante do Anexo 5-IV a 

esta Instrução; e 

V – em até 5 (cinco) dias úteis após a data do encerramento da oferta, a 

plataforma deve tomar as providências necessárias para que seja realizada a 

transferência do montante final investido para: 

a) a sociedade empresária de pequeno porte, na hipótese do montante final 

investido nos termos desta Instrução atingir o valor alvo mínimo de captação; 

ou 

b) os investidores, na hipótese do montante final investido nos termos desta 

Instrução não atingir o valor alvo mínimo de captação. 

§ 1º Os montantes transferidos pelos investidores não podem transitar por 

contas correntes: 

I – mantidas em nome da plataforma; 

II – mantidas em nome de sócios, administradores, e pessoas ligadas à 

plataforma; ou 

III – mantidas em nome de empresas controladas pelas pessoas mencionadas 

nos incisos I e II deste parágrafo; 

IV – mantidas em nome do investidor líder; 

V – mantidas em nome dos sócios, administradores e pessoas vinculadas ao 

investidor líder, se este for pessoa jurídica; e 

VI – mantidas em nome de empresas controladas pelo investidor líder ou por 

seus sócios, administradores e pessoas vinculadas, se este for pessoa jurídica. 

§ 2º Os montantes disponibilizados pelos investidores somente podem ser 

depositados na conta corrente do emissor após o encerramento e a 

confirmação do êxito da oferta. 

 

Além dos procedimentos citados acima, para segurança de todos envolvidos, o 

artigo 8° da ICVM n.º 588, de 2017, estabelece que a plataforma eletrônica deve 
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divulgar as informações mínimas da oferta pública, através de uma seção chamada 

“informações essenciais sobre a oferta pública”, conforme modelo existente no anexo 8 

da mesma Instrução. Em complemento, o parágrafo 2° do artigo supracitado, determina, 

ainda, que a plataforma deve disponibilizar os documentos jurídicos relativas a mesma 

oferta, em uma seção denominada “pacote de documentos jurídicos” (CVM, 2017). 

O anexo 8, da ICVM n.º 588, de 2017, trata das informações essenciais sobre a 

oferta pública realizada no âmbito da referida Instrução. Na seção 1, fica estabelecido 

que devem estar inseridas as informações sobre a sociedade empresária de pequeno 

porte, tais como: 

 

a) nome, forma societária, sede, endereço de contato e o número do Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; b) setor de atuação, atividades 

desenvolvidas e histórico da empresa; c) número de empregados e 

terceirizados; d) patrimônio líquido e capital social; e) demonstrações 

contábeis elaboradas de acordo com a legislação vigente; f) identificação dos 

principais executivos, incluindo o CPF, suas funções e currículos; e g) 

identificação dos controladores, incluindo o CPF e os percentuais do capital 

votante e total detidos (CVM, 2017). 

 

Já a seção 2 do mesmo anexo, indica as informações necessárias que deverão 

estar disponíveis na oferta pública sobre o plano de negócio proposto pela empresa 

captadora, tais como: 

 

a) o objetivo do negócio; b) os principais produtos ou serviços oferecidos; c) 

o público alvo do negócio; d) a região de atuação; e) o propósito da oferta; f) 

a destinação e a forma de uso dos recursos captados, indicando as atividades 

que serão realizadas nos cenários de captação mínima e máxima; g) o 

faturamento mensal e anual estimado para os 5 (cinco) anos subsequentes; h) 

a eventual existência prévia de oferta pública de valores mobiliários da 

sociedade empresária de pequeno porte que tenha sido dispensada de registro 

nos termos desta Instrução e os preços praticados; e i) outras informações 

consideradas relevantes (CVM, 2017). 

 

O artigo 18 da ICVM n.º 588, de 2017, determina que as informações relativas a 

uma oferta pública no âmbito da referida Instrução, devem ser “divulgadas de forma 

equitativa a todos os destinatários da oferta” (CVM, 2017). 

O artigo 4° da ICVM n.º 588, de 2017, trata dos limites máximos de aplicação 

que os investidores poderão realizar em equity crowdfunding. Segundo o dispositivo em 

questão, salvo investidores líderes e investidores qualificados, o investidor comum 

poderá aplicar em valores mobiliários no âmbito da Instrução o montante máximo de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) ou até 10% (dez porcento) dos maiores valores entre a renda 
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bruta anual ou montante de investimentos financeiros, quando estes forem superiores a 

R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ano-calendário. 

Segundo a ICVM n.º 588, de 2017, artigo 2°, inciso III, a renda bruta anual 

corresponde a: 

 

soma dos rendimentos recebidos pelo investidor durante o ano-calendário e 

constantes da sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, incluindo 

os rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributáveis 

exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva (CVM, 2017). 

 

O equity crowdfunding no cenário brasileiro contempla a figura do investidor 

líder, que segundo o artigo 2°, inciso VI, da ICVM n.º 588, de 2017, é a “pessoa natural 

ou jurídica com comprovada experiência de investimento [...] e autorizada a liderar 

sindicato de investimento participativo” (CVM, 2017). 

O artigo 35, parágrafo 2°, da ICVM n.º 588, de 2017, determina que o investidor 

líder deve “divulgar sua experiência prévia na liderança de rodadas de investimento ou 

com a realização de investimentos pessoais em sociedades empresárias de pequeno 

porte, incluindo o percentual de sua participação e os resultados auferidos” (CVM, 

2017). 

A finalidade do investidor líder, pode ser verificada no caput do artigo 35 da 

Instrução em questão, qual seja a “redução da assimetria informacional entre emissores 

e investidores” (CVM, 2017).  

Em sua atuação, o parágrafo 1° do artigo 35 da ICVM n.º 588, de 2017, 

determina que o investidor líder deve “apresentar sua tese de investimento pessoal 

expondo as justificativas para a escolha da sociedade empresária de pequeno porte de 

modo a auxiliar os investidores no processo de tomada de decisão de investimento” 

(CVM, 2017). 

De forma complementar, o parágrafo 3° do artigo 35 da ICVM n.º 588, de 2017, 

determina que o investidor líder pode ainda atuar:  

 

I – junto à sociedade empresária de pequeno porte, aplicando seus 

conhecimentos, experiência e rede de relacionamento visando aumentar as 

chances de sucesso da sociedade, e II – como interlocutor entre a sociedade 

empresária de pequeno porte e o sindicato de investimento participativo, 

sempre de maneira alinhada com o interesse dos investidores do sindicato 

(CVM, 2017). 
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É admitido no âmbito da Instrução, conforme o parágrafo 4° do artigo 35, o 

pagamento de taxa de desempenho ao investidor líder e à plataforma. Segundo os 

incisos I e III do artigo 37 da mesma instrução, é vedado o recebimento de qualquer 

outra remuneração por parte do investidor líder, além de também ser vedada a 

majoração da taxa de desempenho após o encerramento da oferta (CVM, 2017). 

O inciso X, do artigo 19, da ICVM n.º 588, de 2017, determina que é dever da 

plataforma eletrônica “assegurar que as taxas de desempenho que venham a ser 

cobradas pela plataforma ou pelo investidor líder sejam calculadas com base em 

percentual simples do ganho de capital bruto do investidor” (CVM, 2017). 

O artigo 36 da ICVM n.º 588, de 2017, estabelece os seguintes requisitos para o 

investidor líder: 

 

I – não deter, anteriormente à oferta, seja por meio de participação direta ou 

de valores mobiliários conversíveis, participação superior a 20% (vinte por 

cento) do capital social da sociedade empresária de pequeno porte objeto da 

oferta pública;  

II – realizar investimento de recursos próprios na sociedade empresária de 

pequeno porte de pelo menos 5% (cinco por cento) do valor alvo mínimo de 

captação na oferta pública e nos mesmos termos dos demais investidores 

apoiadores do sindicato; 

III – não estar inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em 

instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela 

CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC; 

IV – não haver sido condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, 

concussão, peculato, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e 

valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de 

consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional 

ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de 

reabilitação; e 

V – não ter sofrido, nos últimos 5 (cinco) anos, punição em decorrência de 

atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do 

Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. 

Parágrafo único. Na hipótese de investidor líder pessoa jurídica, os incisos do 

caput se aplicam ao conjunto dos sócios e administradores (CVM, 2017). 

 

Segundo o artigo 19, inciso VII, da ICVM n.º 588, de 2017, é dever da 

plataforma eletrônica “verificar as exigências relativas à qualificação do investidor líder 

do sindicato de investimento participativo” descritas no parágrafo anterior (CVM, 

2017).  
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É dever ainda da plataforma, segundo o inciso VIII, do artigo 19, da ICVM n.º 

588, de 2017, “supervisionar a atuação dos investidores líderes no seu ambiente 

eletrônico e manter os controles adequados sobre tais atividades”. 

Após contextualizar a figura do investidor líder, destaca-se que o artigo 32 da 

ICVM n.º 588, de 2017, registra a possibilidade de formação de agrupamento de 

investidores que apoiem um investidor líder, através de um sindicato de investimento 

participativo, para investir em valores mobiliários distribuídos em ofertas públicas 

abrangidas pela  Instrução em questão. 

O artigo 2°, inciso V, da ICVM n.º 588, de 2017, apresenta a definição de 

sindicato de investimento participativo: 

 

grupo de investidores vinculados a um investidor líder (“investidores 

apoiadores”) e reunido com a finalidade de realizar investimentos em 

sociedades empresárias de pequeno porte, sendo facultativa a constituição de 

um veículo de investimento para participar das ofertas públicas de 

distribuição de valores mobiliários realizadas com dispensa de registro nos 

termos desta Instrução (CVM, 2017). 

 

O artigo 33 da ICVM n.º 588, de 2017, admite a constituição de veículo de 

investimento para que o sindicato participe das ofertas abrangidas pela Instrução. No 

entanto, estabelece certas condições: 

 

I – cada veículo fique restrito à participação em apenas uma oferta pública de 

valores mobiliários distribuída nos termos desta Instrução, sendo vedada a 

aquisição de valores mobiliários de emissão de mais de uma sociedade 

empresária de pequeno porte; 

II – o veículo não exponha os investidores apoiadores a riscos adicionais aos 

que estes incorreriam quando investindo individualmente na mesma oferta; 

III – o veículo não sujeite os investidores apoiadores a risco de crédito 

diferente daquele da sociedade empresária de pequeno porte emissora dos 

valores mobiliários ofertados publicamente; 

IV – seja garantido tratamento equitativo a todos os investidores apoiadores 

que aderiram ao veículo; 

V – o veículo possua regras de governança adequadas que permitam a 

participação dos investidores apoiadores na hipótese de necessidade de 

deliberações referentes à sociedade empresária de pequeno porte investida ou 

aos valores mobiliários por esta emitidos; 

VI – na hipótese de conversão ou de alienação do investimento realizado pelo 

veículo, seja garantido aos investidores apoiadores, individualmente, o direito 

de escolher receber os valores mobiliários ou os recursos recebidos pelo 

veículo, exceto pela parcela correspondente à taxa de desempenho devida ao 

investidor líder e à plataforma, se for o caso; e 

VII – em relação ao inciso VI, seja estipulado um prazo não superior a 30 

(trinta) dias para transferência dos valores mobiliários ou dos recursos 

recebidos pelo veículo aos investidores apoiadores (CVM, 2017). 
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Em que pese a possibilidade de investimento através de sindicatos, o artigo 2°, 

parágrafo 5°, da ICVM n.º 588, de 2017, determina que não há alteração nos limites, 

direitos e deveres estabelecidos nos outros dispositivos relacionados ao investidor. O 

parágrafo 6° do mesmo artigo determina que os demais “dispositivos desta Instrução 

devem ser interpretados como se cada investidor que aplica recursos por meio de 

sindicato estivesse investindo” (CVM, 2017). 

 

2.4.3 Mitigação de riscos de investimentos no âmbito da ICVM n.º 588/17 

 

No que tange a mitigação de riscos nos investimentos a serem realizados através 

do equity crowdfunding no Brasil, a ICVM n.º 588, de 2017 trata o assunto em vários 

dispositivos, de forma específica para certos ricos ou de uma forma geral. 

Considerando a mitigação de riscos de uma forma geral, podemos citar o artigo 

26 da ICVM n.º 588, de 2017, que trata das advertências que a plataforma deve sempre 

apresentar nos seus canais de comunicação para os potenciais investidores: 

 

As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta 

plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM (CVM, 2017). 

A CVM não analisa previamente as ofertas (CVM, 2017). 

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da 

veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou 

julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.  

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da 

oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos (CVM, 2017). 

 

Em complemento, o artigo 25 da ICVM n.º 588, de 2017, determina que a 

plataforma prepare um material didático visando orientar os potenciais investidores, 

contendo, dentre outras informações: 

 

IV – o risco do investimento em sociedades empresárias de pequeno porte e a 

possibilidade de perda do total do capital investido; 

V – a indicação de que a constituição de um portfólio diversificado por parte 

do investidor é o maior mitigador dos riscos envolvidos no investimento em 

sociedades empresárias de pequeno porte; 

VII – a dificuldade de avaliação do valor da empresa no momento da oferta; 

VIII – os prazos de retorno que devem ser esperados neste tipo de 

empreendimento; 

XV – como encaminhar consultas e reclamações à plataforma, informando 

ainda o endereço eletrônico do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM para o caso de não ser atendido 

satisfatoriamente pela plataforma, bem como para o envio de denúncias 

(CVM, 2017). 
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Além dos dispositivos acima, o anexo 8 da ICVM n.º 588, de 2017, que versa 

sobre as informações essenciais da oferta pública abrangida pela referida Instrução, 

destina duas seções voltadas para alertar potenciais investidores sobre os riscos 

existentes (seção 6) e as advertências citadas no artigo 26 (seção 10). 

Ao tratar de riscos de forma específica, o quadro abaixo retrata os dispositivos 

relevantes sobre a mitigação do risco legal: 

 

DISPOSITIVOS CONTEÚDO 

Artigo 6°, inciso I 

Art. 6º - Observado o disposto no art. 3º, a Superintendência de Registro de 

Valores Mobiliários – SRE pode suspender ou cancelar, a qualquer tempo, a 

oferta de distribuição que: 

I – esteja se processando em condições diversas das constantes desta 

Instrução e das demais normas editadas pela CVM; 

II – tenha sido havida por ilegal ou fraudulenta. 

Artigo 7°, § 2° 

Art. 7º A plataforma deve divulgar imediatamente a suspensão ou o 

cancelamento da oferta pelos mesmos meios usados para a divulgação da 

oferta. 

§ 2º A plataforma deve tomar as providências para garantir a restituição 

integral dos valores investidos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para: 

I – todos os investidores que tenham realizado o investimento, na hipótese de 

seu cancelamento; e 

II – os investidores que tenham revogado o investimento, na hipótese de 

suspensão [...]; 

Artigo 19, 

incisos V e IV, 

alínea “g”; 

Art. 19 - As plataformas eletrônicas de investimento participativo devem: 

IV – obter do investidor, previamente à confirmação do investimento, a 

assinatura de termo de ciência de risco, declarando que teve acesso às 

informações essenciais da oferta pública, em especial aos alertas de risco, e 

que está ciente: 

g) de que não existe obrigação, definida em lei ou regulamentação, da 

sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituída como 

sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade; 

V – caso constatem qualquer fato ou irregularidade que venha a justificar a 

suspensão ou cancelamento da oferta, suspender a distribuição e comunicar 

imediatamente a CVM; 

Quadro 3 - Dispositivos que versam sobre risco legal no âmbito da ICVM n.º 588/17 

Fonte: Adaptado da ICVM n.º 588, 2017. 

 

O risco de fraude é tratado pela Instrução nos mesmos dispositivos citados 

acima, que versam sobre o risco legal. Também recai para os casos de fraude a 

possibilidade de suspensão ou cancelamento da oferta pública.  

Além do caso de fraude na oferta pública, o artigo 17, inciso II, alínea “a”, 

determina que a CVM pode cancelar a autorização concedida para a plataforma 
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eletrônica, “após recurso administrativo em que são assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, [...] quando for constatado que a autorização para a prestação de serviços 

foi obtida por meio de declarações falsas ou outros meios ilícitos” (CVM, 2017). 

Abaixo apresentamos os dispositivos relevantes da ICVM n.º 588, de 2017, 

sobre a mitigação do risco operacional referente às atividades exercidas pela plataforma 

eletrônica: 

 

DISPOSITIVOS CONTEÚDO 

Artigo 13,  

inciso II 

Art. 13 - Para fins de obtenção e manutenção de registro na CVM como 

plataforma eletrônica de investimento participativo, o requerente deve ser 

pessoa jurídica regularmente constituída no Brasil, e registrada no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

II – dispor de procedimentos e sistemas de tecnologia da informação adequados 

e passíveis de verificação [...]; 

Artigo 16,  

inciso III 

Art. 16 - O pedido de autorização para prestação dos serviços de plataforma 

eletrônica de investimento participativo será indeferido caso: 

III – a requerente não demonstre capacidade financeira e condições técnicas e 

operacionais necessárias ao exercício da atividade; 

Artigo 17, 

inciso II,  

alínea “b” 

Art. 17 - A autorização concedida pode ser cancelada: 

II – por decisão da CVM, após processo administrativo em que são assegurados 

o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses: 

b) quando ficar evidenciado que a plataforma eletrônica de investimento 

participativo não atende aos requisitos e condições estabelecidos nesta 

Instrução; 

Artigo 25, 

Inciso XII 

Art. 25 - A plataforma deve preparar um material didático visando orientar os 

interessados neste tipo de oferta e contendo informações sobre: 

XII – o fato que os valores mobiliários não serão guardados por instituição 

custodiante, caso este serviço não venha a ser contratado pela sociedade 

empresária de pequeno porte, e as implicações deste fato; 

Artigo 38 

Art. 38 - As plataformas de investimento coletivo devem manter, pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos, contado a partir da data de encerramento da oferta, ou 

por prazo superior por determinação expressa da CVM, todos os documentos e 

informações exigidos por esta Instrução. 

Parágrafo único. Os documentos e informações a que se refere o caput podem 

ser guardados em meio físico ou eletrônico, admitindo-se a substituição de 

documentos originais pelas respectivas imagens digitalizadas. 

Quadro 4 - Dispositivos que versam sobre risco operacional no âmbito da ICVM n.º 588/17 

Fonte: Adaptado da ICVM n.º 588, 2017. 

 

O artigo 19, inciso IV, alínea “c” da ICVM n.º 588, de 2017 trata do risco de 

diluição, nos seguintes termos:  

 

Art. 19. As plataformas eletrônicas de investimento participativo devem: 

IV – obter do investidor, previamente à confirmação do investimento, a 

assinatura de termo de ciência de risco, declarando que teve acesso às 
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informações essenciais da oferta pública, em especial aos alertas de risco, e 

que está ciente: 

c) dos riscos associados à detenção de posição minoritária na sociedade 

empresária de pequeno porte, considerando a influência que os seus 

controladores possam vir a exercer em eventos corporativos como a emissão 

adicional de valores mobiliários, alienação do controle ou de ativos, e 

transações com partes relacionadas (CVM, 2017); 

 

Conforme o quadro a seguir, podemos verificar como a ICVM n.º 588, de 2017, 

mitiga os riscos do fracasso do modelo de negócio ou de má gestão: 

 

DISPOSITIVOS CONTEÚDO 

Artigo 19,  

inciso IV, 

alíneas “a”,  

“b”, e “f”; 

Art. 19 - As plataformas eletrônicas de investimento participativo devem: 

IV – obter do investidor, previamente à confirmação do investimento, a 

assinatura de termo de ciência de risco, declarando que teve acesso às 

informações essenciais da oferta pública, em especial aos alertas de risco, e que 

está ciente: 

a) da possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do 

insucesso da sociedade empresária de pequeno porte; 

b) quando aplicável, do risco advindo da aquisição ou da conversão dos valores 

mobiliários de que é titular em participação em sociedades empresárias de 

pequeno porte que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar 

riscos ao seu patrimônio pessoal em razão de sua responsabilidade patrimonial 

limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, 

previdenciária e tributária, entre outras; 

f) de que a sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e 

que pode não haver prestação de informações contínuas pela sociedade após a 

realização da oferta; 

Artigo 25, 

Incisos VI e XI; 

Art. 25 - A plataforma deve preparar um material didático visando orientar os 

interessados neste tipo de oferta e contendo informações sobre: 

VI – as taxas de mortalidade de microempresas e empresas de pequeno porte 

observadas no país, com indicação da fonte de informação utilizada; 

XI – a ausência de obrigatoriedade de apresentação de demonstrações contábeis 

aos investidores e de exigência de auditoria independente das demonstrações; 

Quadro 5 - Dispositivos que versam sobre os riscos de fracasso do modelo de negócio ou de má 

gestão no âmbito da ICVM n.º 588/17 

Fonte: Adaptado da ICVM n.º 588, 2017. 

 

Já o risco de crédito é tratado da seguinte forma no artigo 19, inciso IV, alínea 

“d” da ICVM n.º 588, de 2017: 

 

Art. 19. As plataformas eletrônicas de investimento participativo devem: 

IV – obter do investidor, previamente à confirmação do investimento, a 

assinatura de termo de ciência de risco, declarando que teve acesso às 

informações essenciais da oferta pública, em especial aos alertas de risco, e 

que está ciente: 

d) do risco de crédito da sociedade empresária de pequeno porte, quando da 

emissão de títulos representativos de dívida (CVM, 2017); 
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Podemos verificar a mitigação do risco de liquidez pela ICVM n.º 588, de 2017, 

de acordo com o quadro a seguir: 

 

DISPOSITIVOS CONTEÚDO 

Artigo 19,  

inciso IV, 

alínea “e” 

Art. 19 - As plataformas eletrônicas de investimento participativo devem: 

IV – obter do investidor, previamente à confirmação do investimento, a 

assinatura de termo de ciência de risco, declarando que teve acesso às 

informações essenciais da oferta pública, em especial aos alertas de risco, e que 

está ciente: 

e) do risco associado às dificuldades que possa enfrentar para vender valores 

mobiliários de sociedade empresária de pequeno porte não registrada na CVM e 

que não são admitidos à negociação em mercados regulamentados; 

Artigo 25, 

Incisos IX e X 

Art. 25 - A plataforma deve preparar um material didático visando orientar os 

interessados neste tipo de oferta e contendo informações sobre: 

IX – a falta de liquidez do valor mobiliário; 

X – as dificuldades de apreçamento do valor mobiliário após a oferta; 

Quadro 6 - Dispositivos que versam sobre os risco de liquidez no âmbito da ICVM n.º 588/17 

Fonte: Adaptado da ICVM n.º 588, 2017. 

 

Conclui-se, portanto, a demonstração dos aspectos relevantes da ICVM n.º 588, 

de 2017, tendo sido abordados temas importantes do equity crowdfunding no cenário 

brasileiro, sendo eles: o âmbito e a finalidade da Instrução em questão; as definições 

essenciais do tema; as condições da isenção de registro da oferta pública; os requisitos, 

deveres e atuação das plataformas eletrônicas; as regras pertinentes a oferta pública no 

âmbito da Instrução; os valores máximos de investimento; as disposições sobre 

investidores líderes e sindicato de investimento e a mitigação de riscos de forma geral e 

específica inerentes ao tipo de investimento em questão. 
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3. METODOLOGIA 

 

Segundo Creswell: 

 

no planejamento de um estudo, os pesquisadores precisam pensar por meio 

das suposições da concepção filosófica que eles trazem ao estudo, da 

estratégia da investigação que está relacionada a essa concepção e dos 

métodos ou procedimentos de pesquisa específicos que transformam a 

abordagem em prática. (CRESWELL, 2010, p. 27). 

 

A concepção filosófica do estudo a ser realizado será a construtivista, que, 

segundo Creswell (2010), de uma forma geral, defende que os indivíduos procuram 

entender o mundo no qual vivem e trabalham. Ainda segundo o autor, para o êxito da 

pesquisa, é fundamental “confiar o máximo possível nas visões que os participantes têm 

da situação a qual está sendo estudada” (CRESWELL, 2010, p. 31).  

No construtivismo, ao invés de se iniciar uma pesquisa com a base teórica já 

concebida, como no caso do pós-positivismo, há uma investigação indutiva, onde se 

permite criar teoria ou algum padrão de significado a partir dos dados colhidos durante 

o estudo. 

Esta concepção é aderente ao projeto de pesquisa proposto, tendo em vista que o 

pouco tempo de existência do equity crowdfunding no Brasil, e, consequentemente, a 

escassa literatura sobre seus eventuais riscos, proporciona um cenário adequado para 

uma investigação indutiva.  

A abordagem metodológica aplicada nesta pesquisa tem como objetivo principal 

estudar as percepções iniciais sobre o equity crowdfunding no atual cenário brasileiro, 

principalmente no que tange a percepção de riscos de investimento que podem afetar a 

decisão desses potenciais investidores. 

Assim, é importante que o estudo consiga investigar as percepções individuais 

dos sujeitos escolhidos para esta pesquisa, considerando conceitos e aspectos relevantes 

sobre o equity crowdfunding, além das respectivas percepções de risco quando são 

apresentadas características mais detalhadas sobre esta modalidade de investimento.  
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3.1 Tipo de pesquisa 

 

Considerando a taxonomia proposta por Vergara (2012), esta pesquisa utiliza 

metodologia que abrange dois critérios: os fins e os meios de investigação. 

Quanto aos fins, a pesquisa foi exploratória pois há pouca produção acadêmica e 

científica sobre Equity crowdfunding no Brasil, principalmente pela recente 

regulamentação do mercado, que ocorreu em julho de 2017 com a publicação da ICVM 

n.° 588. Também foi descritiva, tendo em vista o objetivo de identificar e expor as 

percepções iniciais de potenciais investidores em equity crowdfunding, envolvendo 

conhecimento e perfil de riscos quando apresentados a esta modalidade de 

investimentos, considerando o atual cenário brasileiro. 

Em relação aos meios de investigação, podemos classificá-la como uma pesquisa 

de campo e bibliográfica. A pesquisa bibliográfica permite construir um embasamento 

teórico sobre o que é e como funciona o equity crowdfunding, considerando aspectos 

importantes, como: origem, evolução, conceito, finalidade e regulamentação no Brasil. 

Permite, ainda, estabelecer embasamento teórico sobre a teoria de riscos de 

investimentos que podem afetar o processo de tomada de decisão de um investidor. A 

pesquisa de campo foi realizada através de entrevistas, que permitiu a coleta de dados, 

que representa as percepções iniciais de potenciais investidores em equity crowdfunding 

no atual cenário brasileiro. 

O tipo de pesquisa conduzida para o atingimento dos objetivos deste estudo foi a 

qualitativa. Segundo Creswell (2010, p. 26) a pesquisa qualitativa “é um meio para 

explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um 

problema [...]”. Os dados coletados neste tipo de pesquisa são pertinentes ao ambiente 

dos participantes, e a análise de dados ocorre de forma indutiva, nascendo das 

particularidades obtidas no estudo para as interpretações a serem feitas pelo 

pesquisador. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa não se preocupa em traduzir a 

realidade em simples variáveis, mas sim verificá-la em sua totalidade, dentro de seus 

contextos cotidianos (FLICK, 2009). 

Creswell (2010) ensina ainda que a técnica qualitativa é aquela que permite ao 

investigador fazer alegações de conhecimento baseadas em perspectivas construtivistas, 

tendo como arcabouço a análise de diversos significados e experiências, com a 

finalidade de desenvolver uma teoria ou padrão. 
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Segundo Flick (2009), a pesquisa qualitativa procura desenvolver mais as teorias 

empiricamente fundamentadas do que testar teorias formuladas previamente ou que já 

se tem bem conhecidas. Uma das razões para se optar por realizar uma pesquisa 

qualitativa, é o seu caráter exploratório, quando não há muita doutrina sobre as questões 

abordadas no estudo e, por consequência, o pesquisador procura desenvolver 

entendimentos baseados nos dados colhidos na pesquisa (CRESWELL, 2010). 

 Assim, este tipo de pesquisa se mostrou compatível com o estudo realizado, que 

exigiu a construção de conhecimento, significados e percepção de riscos existentes no 

equity crowdfunding no cenário brasileiro, na visão de potenciais investidores. 

 

3.2 Coleta de dados 

 

Conforme ensinamento de Creswell (2010, p. 40) “os métodos de pesquisa 

envolvem as formas de coleta, análise e interpretação dos dados que os pesquisadores 

propõem para seus estudos”. Os métodos de coleta de dados escolhidos para a 

realização deste estudo foram: entrevistas e pesquisa bibliográfica. 

A análise de pesquisa bibliográfica foi realizada através de livros, artigos, 

produções acadêmicas, sites, periódicos e revistas especializados no tema. Também foi 

estudada a recente Instrução n.° 588/17, emitida pela CVM, que regula o equity 

crowdfunding no Brasil. 

As entrevistas realizadas foram do tipo face a face (interpessoal um a um). As 

entrevistas foram do tipo semiestruturadas e, conforme ensinamento de May (2004, p. 

148), o entrevistador pode “registrar informação qualitativa sobre o tópico estudado, 

buscando tanto o esclarecimento quanto a elaboração das respostas dadas”. 

Segundo Oliveira et al. (2012), há uma maior flexibilidade nas entrevistas 

semiestruturadas, pois estas permitem ao entrevistado elaborar suas respostas sem ficar 

preso a uma possível diretividade e mediação do entrevistador. 

Flick (2009) afirma que as entrevistas semiestruturadas, ao longo dos anos, cada 

vez mais atraíram o interesse de pesquisadores e passaram a ser amplamente utilizadas, 

pois há o entendimento de que seja mais provável que os pontos de vista dos sujeitos 

entrevistados sejam expressos em entrevistas abertas, do que em entrevistas 

padronizadas ou através de um questionário. 
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O roteiro de entrevista foi estabelecido observando as garantias de 

representatividade, que, segundo Thiry-Cherques (2009, p. 23), são dadas pelas 

seguintes condições genéricas de investigação: “as observações/entrevistas são feitas 

isolada e privadamente; os participantes não conhecem as respostas uns dos outros; e, as 

questões formuladas estão circunscritas a um domínio coerente de conhecimentos”. 

Para facilitar a análise dos dados obtidos nas entrevistas, conforme ensina May 

(2004), procedemos a gravação e transcrição das mesmas. Após as transcrições foram 

realizadas as codificações das respostas abertas, permitindo a análise e interpretação dos 

dados. 

As entrevistas foram realizadas na Cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2017. A 

adoção das entrevistas semiestruturadas justificou-se pela necessidade de explorar as 

percepções iniciais dos sujeitos sobre o equity crowdfunding no atual cenário brasileiro. 

A utilização de perguntas abertas possibilitou que os entrevistados manifestassem suas 

impressões com mais conteúdo a ser analisado do que perguntas fechadas o fariam, 

tendo em vista o pouco tempo do equity crowdfunding no mercado brasileiro e o pouco 

conhecimento sobre esta modalidade de investimento. 

 

3.3 Universo e amostra 

 

Segundo Thiry-Cherques (2009, p. 21), diferente da pesquisa quantitativa que 

possui uma capacidade de universalização dos resultados obtidos, a pesquisa qualitativa 

possui valor em adequar “os resultados obtidos a grupos ou indivíduos que guardam 

similaridades com os examinados”.  

Segundo Vergara (2009), universo ou população é o conjunto de elementos que 

trazem as características que serão objeto do estudo, e a amostra é parte deste universo, 

sendo escolhida a partir de um critério de representatividade. Segundo Thiry-Cherques 

(2009), a amostra é inútil se não for representativa da população.  

Podemos considerar que o universo, nesta pesquisa, seria composto por todos os 

agentes que tenham recursos para realizar algum tipo de investimento. De forma a 

buscar uma representatividade mais verossímil  possível, a técnica utilizada para escolha 

dos indivíduos foi a não probabilística, na qual “os indivíduos são selecionados de 

acordo com critérios julgados relevantes para um objeto particular de investigação 
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estabelecido indutivamente” (THIRY-CHERQUES, 2009, p. 22). A seleção foi a 

intencional ou por julgamento, pois os sujeitos-tipos representam as características 

relevantes da população em estudo.  

Assim, neste trabalho, foram estabelecidos dois critérios de julgamento para que 

os sujeitos pudessem ser considerados como potenciais investidores em equity 

crowdfunding no atual cenário brasileiro: (1) já ter investido em ações ou em outro ativo 

do mercado de capitais e (2) ter noções, mesmo que básicas ou superficiais, sobre o que 

é crowdfunding, em qualquer de suas modalidades. 

A técnica da saturação pode ser considerada como uma das formas de validação 

de seleções intencionalmente determinadas. Segundo Thiry-Cherques (2009, p. 21), a 

saturação “designa o momento em que o acréscimo de dados e informações em uma 

pesquisa não altera a compreensão do fenômeno estudado”. Assim, a saturação permite 

estabelecer a validade de um conjunto de observações. 

Sobre o tamanho da amostra e observações da seleção intencional de sujeitos, o 

critério aplicado é ex-post, isto é, deriva das respostas obtidas, não sendo possível, 

portanto, estabelecer previamente o ponto de saturação (THIRY-CHERQUES, 2009). 

Portanto, a seleção intencional estabelecida por saturação é considerada 

representativa quando a “entrevista ou a observação não acrescenta nada ao que já se 

conhece sobre o fenômeno ou categoria investigado (saturação teórica), suas 

propriedades e suas relações com outras categorias” (THIRY-CHERQUES, 2009, p. 

22).  

 A aplicação de entrevistas semi-estruturadas em forma sequencial gera respostas 

em aberto, sendo a forma mais comum de utilização do critério de saturação, pois 

permite ao pesquisador identificar os tipos de respostas e anotar as repetições (THIRY-

CHERQUES, 2009). Ainda segundo o mesmo autor, quando nenhuma nova informação 

ou nenhum novo tema é registrado, atingiu-se o ponto de saturação. 

  Para que se atinja a saturação, segundo Thiry-Cherques (2009, p. 26), é 

necessário, no mínimo, “8 observações, correspondentes ao mínimo das 6 

recomendadas, acrescidas das 2 necessárias à confirmação da saturação” e, no máximo 

“15 observações, correspondentes ao limite das 12 recomendadas, acrescidas de1/3 de 

observações”. Caso este limite seja ultrapassado, ficaria configurado que o ponto de 

saturação é imprevisível e que o critério adotado é inapropriado. 
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3.4 Análise e interpretação dos dados 

 

 Segundo Creswell (2010), qualquer análise de dados em última instância, 

significa uma metodologia de interpretação, possuindo procedimentos peculiares, 

envolvendo a preparação de dados para análise, visto que esse processo objetiva extrair 

o sentido destes. 

 Dessa forma, segundo Grzybovski (2011, p. 737), o “conhecimento de diversos 

métodos de análise de dados existentes torna-se indispensável para que o pesquisador 

tenha condições de realizar a escolha mais adequada ao que se propõe estudar”. 

Os métodos de análise escolhidos para este estudo foram a análise documental, 

realizada com o embasamento do referencial teórico apresentado, incluída nesse rol, em 

especial, a ICVM n° 588/17, e a análise de conteúdo, realizada a partir dos dados 

obtidos na pesquisa de campo, através das entrevistas semiestruturadas. 

A análise documental é aquela realizada a partir de documentos considerados 

cientificamente autênticos, podendo ter diversas fontes como “tabelas estatísticas, 

depoimentos orais e escritos, projetos de leis [...]” (SANTOS, 2000).  

Segundo (Ludke e André, 1986), a técnica da análise documental representa um 

papel importante na pesquisa qualitativa, complementando informações obtidas por 

outras técnicas ou revelando aspectos novos de um tema ou problema. 

Nesse sentido, Denscombe (2010) afirma que a revisão da literatura está inserida 

na análise documental, sendo uma etapa que todo investigador deve ser envolver. 

Segundo o autor, uma das funções da revisão da literatura é conhecer os conteúdos, as 

questões cruciais e as lacunas existentes no atual estado do conhecimento de uma área. 

A análise de conteúdo, segundo Grzybovski (2011, p. 732), “cada vez conquista 

mais legitimidade nas pesquisas qualitativas no campo da administração”. Ainda 

segundo o autor, a análise de conteúdo é rica, importante e possui potencial para o 

desenvolvimento teórico do campo da administração.  Dellagnelo e Silva (2005) 

afirmam que a análise de conteúdo passou a ser uma das técnicas de análise de dados 

mais recorrentes nos estudos de administração no Brasil, especialmente nas pesquisas 

qualitativas. 

Segundo Bardin (2006, p. 38, tradução nossa), a análise de conteúdo consiste 

em: 
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um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. [...] A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). 

  

Assim, podemos dizer que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise de comunicações, que objetiva ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura 

dos dados coletados (GRZYBOVSKI, 2011). Também Flick (2009, p. 291) afirma que a 

análise de conteúdo “é um dos procedimentos clássicos para analisar o material textual 

não importando qual a origem desse material”. No caso do presente estudo, o material 

textual analisado é composto pelas transcrições das entrevistas realizada na pesquisa de 

campo. 

Segundo Bardin (2006) há três etapas na análise de conteúdo: 1) pré-análise, 2) 

exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

 Sobre a etapa da pré-análise, Grzybovski (2011, p. 735) define que é a “fase em 

que se organiza o material a ser analisado com o objetivo de torná-lo operacional, 

sistematizando as ideias iniciais”. Nesta etapa foi realizada a leitura flutuante das 

transcrições das entrevistas, conectando os dados obtidos com o referencial teórico 

apresentado, objetivando a formulação de hipóteses que contribuíssem para os objetivos 

desta pesquisa. 

 A segunda etapa da análise de conteúdo é a exploração do material. Essa fase é 

essencial para atingir o objetivo da análise de conteúdo que é, em geral, elaborar uma 

teoria, com o desenvolvimento de categorias para codificar o material a partir dele 

mesmo ou a partir de uma teoria já estudada. E composto por descrição analítica, 

submetendo os dados a um estudo aprofundado, orientado pelas hipóteses e referenciais 

teóricos (GRZYBOVSKI, 2011).  

Portanto, a fase da exploração do material é composta pela categorização 

(definição de categorias) e a respectiva codificação dos dados. A categorização permite 

a classificação dos elementos em um conjunto com critérios previamente definidos. As 

categorias são, portanto, rubricas ou classes que reúnem um grupo de elementos, 

agrupados por aspectos comuns entre si (BARDIN, 2006). A categorização permite a 

passagem de dados brutos para dados organizados. 

A codificação transforma os dados brutos em códigos, chamados de unidades de 

análise, que representem o conteúdo e o sentido do que se quer estudar. Segundo Collis 
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(2005, p.254), códigos são rótulos que permitem que os dados qualitativos sejam 

separados, compilados e organizados”. 

O presente estudo tem como objetivo analisar as percepções de potenciais 

investidores em equity crowdfunding no atual cenário brasileiro. Desta forma, as 

percepções estudadas foram divididas em 5 tópicos, extraídos do referencial teórico que 

compõe este trabalho, sendo eles: (1) noções iniciais de crowdfunding; (2) conceito de 

equity crowdfunding; (3) riscos de investimento em equity crowdfunding; (4) aspectos 

relevantes da ICVM n.º 588/17; e (5) fatores relevantes para a tomada de decisão de 

investir em equity crowdfunding. 

Os dados brutos obtidos na pesquisa de campo correspondem as percepções dos 

potenciais investidores em equity crowdfunding no atual cenário brasileiro, sendo que 

estas percepções foram codificadas de acordo com unidades de análise próprias para 

cada tópico. 

No tópico 1 foram analisadas as noções iniciais sobre o crowdfunding, utilizando 

as unidades de análise “conceito de crowdfunding” e “motivação de adesão”, conforme 

quadro abaixo: 

 

UNIDADE 

DE ANÁLISE 

ROTEIRO DE 

ENTREVISTA 

OBJETIVO 

Estudar as percepções dos entrevistados sobre: 

Conceito 

(Crowdfunding) 
Pergunta (2) 

 O grau de conhecimento sobre a existência e o significado 

do crowdfunding. 

Motivação Pergunta (3)  A principal motivação de participação no crowdfunding. 

Quadro 7 - Unidades de análise do tópico 1: noções iniciais de crowdfunding 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O tópico 2 tratou das percepções dos entrevistados sobre o conceito de equity 

crowdfunding e, para isso, foram utilizadas as unidades de análise “conhecimento 

prévio” e “conceito de equity crowdfunding”, conforme quadro abaixo: 

 

UNIDADE 

DE ANÁLISE 

ROTEIRO DE 

ENTREVISTA 

OBJETIVO 

Estudar as percepções dos entrevistados sobre: 

Conhecimento 

Prévio 
Pergunta (4) 

 O grau de conhecimento sobre a existência e o significado do 

equity crowdfunding. 

Conceito 

(Equity cf.) 
Pergunta (5) 

  As reações dos potenciais investidores quando apresentados 

ao conceito teórico do equity crowdfunding. 

Quadro 8 - Unidades de análise do tópico 2: conceito de equity crowdfunding 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No tópico 3 foram estudadas as percepções dos potenciais investidores sobre os 

riscos e prazos de investimento em equity crowdfunding, considerando as unidades de 

análise a seguir: 

 

UNIDADE 

DE ANÁLISE 

ROTEIRO DE 

ENTREVISTA 

OBJETIVO 

Estudar as percepções dos entrevistados sobre: 

Tipos de Riscos Perguntas (6 e 7) 
 Os tipos de riscos de investimento mais relevantes em 

equity crowdfunding e as respectivas razões. 

Prazo de 

Investimento 
Perguntas (8 e 9) 

  O prazo médio adequado de investimento e os 

respectivos fatores relevantes para investir no longo 

prazo (acima de 24meses) em uma empresa através do 

equity crowdfunding. 

Quadro 9 - Unidades de análise do tópico 3: riscos de investimento em equity crowdfunding 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Tendo em vista a importância da recente edição da ICVM n.° 588/17 para o 

mercado de equity crowdfunding brasileiro, o tópico 4 tratou de aspectos relevantes 

desta Instrução na ótica do investidor, sendo que estes aspectos correspondem as 

seguintes unidades de análise: 

 

UNIDADE 

DE ANÁLISE 

ROTEIRO DE 

ENTREVISTA 

OBJETIVO 

Estudar as percepções dos entrevistados sobre: 

Regulamentação Pergunta (10) 

 A relevância na tomada da decisão de investimento 

considerando a recente regulamentação do equity 

crowdfunding. 

Limites de 

Investimento 
Pergunta (11) 

  A adequação do limite de valores para 

investimento através do equity crowdfunding para 

investidores comuns. 

Investidor Líder e 

Sindicato 
Pergunta (12) 

  A relevância da possibilidade de investir em equity 

crowdfunding através dos sindicatos de 

investimentos, com a participação de investidores 

líderes. 

Isenção de Registro Pergunta (13) 
 A relevância do fato da oferta pública em equity 

crowdfunding não ser registrada na CVM. 

Quadro 10 – Unidades de análise do tópico 4: aspectos relevantes da ICVM n.º 588/17 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

As noções iniciais e percepções dos entrevistados foram estudadas 

gradativamente, de forma que o equity crowdfunding seja apresentado aos poucos para 

potenciais investidores.  

Neste sentido, após apresentar e observar as percepções sobre (i) as noções 

iniciais de crowdfunding, (ii) o conceito de equity crowdfunding, (iii) os riscos e prazos 
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inerentes ao respectivo investimento e (iv) os aspectos relevantes da ICVM n.° 588/17, 

o tópico 5 tem como unidade de análise identificar os fatores mais relevantes para a 

tomada de decisão de investir em equity crowdfunding, conforme quadro a seguir: 

 

UNIDADE 

DE ANÁLISE 

ROTEIRO DE 

ENTREVISTA 

OBJETIVO 

Estudar as percepções dos entrevistados sobre: 

Tomada de Decisão 

de Investimento 
Pergunta (14) 

 Os fatores mais relevantes para a tomada de 

decisão de investimento em algum projeto ou 

empresa através do equity crowdfunding. 

Quadro 11 - Unidades de análise do Tópico 5: aspectos relevantes para a tomada de decisão de 

investir em equity crowdfunding 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

A terceira e última etapa da análise de conteúdo refere-se ao tratamento dos 

resultados, inferência ou interpretação. Segundo Bardin (2006), o objetivo é tratar os 

resultados; condensar e destacar as informações para análise, e então realizar 

interpretações inferenciais. 

Nesta etapa foi realizada a triangulação dos dados obtidos na análise de 

conteúdo com o referencial teórico presente neste estudo. Segundo Creswell (2010), a 

triangulação de dados é uma das estratégias que asseguram a validade em pesquisas 

qualitativas. Na triangulação, não apenas os dados possuem importância, sendo 

necessário também fazer a análise sob a ótica do investigador e da teoria (FLICK, 

2009).  

 

3.5 Delimitação do Estudo 

 

A primeira delimitação inerente à análise de conteúdo é representada pelas 

críticas que apontam um forte ideário de metodologia quantitativa. Segundo Flick 

(2009), a categorização utilizada na análise de conteúdo é esquemática, podendo 

obscurecer a visão do conteúdo. 

Outra limitação apontada é a possível falta de profundidade nas análises 

comprometendo a síntese da análise de conteúdo (FLICK, 2009).  

Outra possível limitação é o fato do pesquisador não permanecer neutro durante 

a pesquisa. Segundo Grzybovski (2011), o pesquisador deve interferir minimamente na 

pesquisa sem deixar, no entanto, de fazer inferências, pois estas são fundamentais em 
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uma análise de conteúdo em pesquisas qualitativas. Ainda segundo Grzybovski (2011, 

p. 740), na “busca de superação desse limite, o pesquisador, entre outras preocupações, 

deve assegurar-se detalhando os procedimentos adotados na abordagem, visando 

garantir a validade da sua análise”. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESUTADOS 

 

Tendo em vista o pouco conhecimento sobre o tema, o roteiro de entrevistas foi 

elaborado com base no referencial teórico que compõe este trabalho e a sequência de 

perguntas procurou apresentar gradativamente o equity crowdfunding aos entrevistados, 

de forma que fosse possível explorar as respectivas percepções como potenciais 

investidores. 

Conforme demonstrado no item 3.4, o estudo das percepções dos participantes 

foi dividido em 5 (cinco) tópicos aderentes ao tema, sendo cada tópico está subdivido 

em unidades de análises, de forma a facilitar a codificação dos resultados. 

As percepções dos potenciais investidores foram analisadas, ainda, considerando 

os aspectos de tomada de decisão de investir em equity crowdfunding e da 

compatibilidade do arcabouço teórico e legal apresentados neste estudo, conforme os 

objetivos intermediários propostos neste trabalho. 

 Destaca-se, ainda, que os resultados aqui apresentados derivam do 

aprofundamento da análise de conteúdo dos dados obtidos em 11 (onze) entrevistas. 

 

4.1 Perfil dos entrevistados 

 

Como o objetivo deste trabalho consiste em estudar as percepções iniciais dos 

potenciais investidores em equity crowdfunding no atual cenário brasileiro, foi 

estabelecido dois pré-requisitos para a escolha dos sujeitos:  

(i) já ter investido em ações ou em outro ativo do mercado de capitais;  

(ii) ter noções, mesmo que básicas ou superficiais, sobre o que é 

crowdfunding, em qualquer de suas modalidades. 

Portanto, as perguntas (1) e (2 - 1ª parte) do roteiro de entrevista, que consta no 

Apêndice A deste trabalho, funcionaram como perguntas-filtro, sendo necessário o 

enquadramento dos entrevistados nos pré-requisitos acima citados para o 

prosseguimento da entrevista. 
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Foram entrevistados 11 sujeitos, que apresentam as seguintes características: 

 

Nº Idade 
Setor da atividade 

profissional 
Cargo ou Função 

Nível de 

Escolaridade 

Formação 

acadêmica 

1 57 Energético Assessor da Presidência Pós-Graduação 
Engenharia 

Mecânica 

2 37 Financeiro 
Gerente de Atendimento 

– Pessoa Física 
Pós-Graduação Administração 

3 32 Financeiro 

Gerente de Clientes e 

Negócios – Investimento 

Pessoa Física 

Pós-Graduação Economia 

4 25 Contábil Auxiliar Administrativo Superior 
Ciências 

Contábeis 

5 25 Financeiro Analista Superior Economia 

6 28 Energético Analista Financeiro Pós-Graduação Economia 

7 30 Financeiro 
Gerente de Atendimento 

– Pessoa Física 
Superior  

8 31 Óleo e Gás Gerente Setorial Superior 
Engenharia 

Eletrônica 

9 44 Financeiro Gerente Geral Pós-Graduação 
Gestão 

Empresarial 

10 39 Financeiro Gerente Geral Superior Teologia 

11 37 Óleo e Gás Gerente Setorial Pós-Graduação Administração 

Quadro 12 - Características dos entrevistados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Foram retratadas acima apenas as caraterísticas consideradas relevantes para o 

estudo em questão, desconsiderando outras menos significativas, como: sexo, estado 

civil, faixa de renda etc.  

4.2 Resultados por tema 

 

Conforme explicitado no item 3.4 deste trabalho (análise e interpretação dos 

dados), o estudo das percepções dos potenciais investidores em equity crowdfunding no 

atual cenário brasileiro foi composto por 5 tópicos, subdivididos unidades de análise 

específicas, que facilitaram a codificação dos dados obtidos na pesquisa de campo (11 

entrevistas).  

A seguir apresenta-se os respectivos resultados deste estudo, de acordo com cada 

tópico predefinido. 
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4.2.1 Tópico 1 - resultados sobre as noções iniciais de crowdfunding  

 

Neste tópico buscou-se identificar as noções iniciais dos entrevistados em 

relação ao instituto do crowdfunding, no seu sentido mais amplo, através de duas 

unidades de análise: conceito e motivação. 

 Na pergunta 2 foi pedido aos entrevistados que explicassem o que seria 

crowdfunding, mesmo que de forma superficial, de maneira a identificar as noções sobre 

o conceito do referido instituto para cada participante.  

Os dados obtidos foram codificados, categorizados e avaliados em termos de 

recorrência, conforme podemos verificar na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Frequência das percepções sobre o conceito de crowdfunding 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Projeto X X X X X X X X X 9

Captação de Recursos X X X X X X X X 8

Sem Retorno Financeiro X X X X X X X 7

Coletivo X X X X X 5

Com Retorno Financeiro X X X 3

Investimento X X 2

Campanha X 1

Categorias Encontradas

(Pesquisa de Campo)

Entrevistas Total de 

Recorrências

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Pode-se constatar que as categorias mais recorrentes foram: “projeto” e 

“captação de recursos”, sendo estas adequadas para determinar à finalidade do 

crowdfunding, que, segundo Belleflamme, Lambert e Schwienbacher (2010), é 

justamente captar recursos financeiros destinados a um projeto específico.  

 Em que pese a assertividade dos participantes em relação à finalidade do 

crowdfunding, registra-se apenas uma ocorrência relativa à “campanha” (marketing) e 

nenhuma categoria encontrada referente ao ambiente no qual o crowdfunding ocorre 

(plataformas on-line), ou seja, não houve recorrências significativas que versem sobre o 

funcionamento do crowdfunding. 

 Podemos perceber, ainda, a adequação das percepções dos potenciais 

investidores em relação à finalidade do crowdfunding analisando os trechos das 

entrevistas destacados a seguir: 
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Categorias Encontradas Entrevista Trechos Relevantes

1 "Captar recursos para produzir, fazer um projeto".

3 "Projeto que é captado por recursos exeternos".

6
"Empresa tem uma causa e precisa chegar de verbas

para chegar onde queria".

8
"É quando se tem um projeto e [...] faz esse projeto

virar realidade".

9
"Tipo de projeto que angaria fundos para determinado 

fim"

11
"Pessoas que se interessam por algum tema e aportam

dinheiro, como se fosse uma vaquinha".

Projeto

e

Captação de Recursos

 

Quadro 13 - Trechos relevantes das percepções sobre o conceito de crowdfunding 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Para o estudo da categoria motivação, extraída do referencial teórico, com base 

no ensinamento de Mamonov, Malaga e Rosenblum (2017), há 4 modalidades de 

crowdfunding caracterizadas pelo o que os investidores ou doadores recebem em troca 

da adesão ao projeto: doação, recompensa, empréstimos (juros) e participação societária 

(equity).  

Em relação à unidade de análise “motivação” (de adesão), na pergunta 2, que 

tratou da percepção dos entrevistados sobre o conceito de crowdfunding, originou-se 

duas categorias sobre o assunto, sendo elas: “sem retorno financeiro”, com 7 

recorrências e “com retorno financeiro”, com 3 ocorrências. A princípio, os 

entrevistados demonstraram mais conhecimento sobre a existência das modalidades de 

crowdfunding nas quais o participante não procura o retorno financeiro. 

 De forma a aprofundar o estudo das percepções dos potenciais investidores sobre 

os aspectos motivacionais, na pergunta 3 foram apresentadas todas as modalidades de 

crowdfunding estudadas no referencial teórico deste trabalho e perguntado quais seriam 

as principais motivações para a adesão a um projeto através do crowdfunding, obtendo-

se os seguintes resultados: 

 

Tabela 2 - Frequência das motivações de adesão ao crowdfunding 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

X X 6

Entrevistas

X X X X X

Modalidades

(Referencial Teórico)

Total de 

Recorrências

Sem Retorno Financeiro 

(Recompensa e Doação) 

Com Retorno Financeiro

(Participação Societária ou Empréstimo)

5

X X X X

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Portanto, quando os participantes foram apresentados a todas as modalidades de 

crowdfunding, incluindo as com possível retorno financeiro, em que pese uma noção 

inicial inclinada para as modalidades sem retorno financeiro, verificou-se um equilíbrio 

de recorrências nas motivações de adesão: 5 recorrências para as modalidades sem 

retorno financeiro (recompensa ou doação) e 6 recorrências para as modalidades com 

retorno financeiro (participação societária ou empréstimo). 

 

4.2.2 Tópico 2 - resultados sobre o conceito de equity crowdfunding  

  

 O objetivo deste tópico foi estudar as percepções dos participantes em relação ao 

conceito do equity crowdfunding. Neste sentido, foram utilizadas duas unidades de 

análise: conhecimento prévio e conceito.  

 Na pergunta 4, procurou-se diagnosticar o conhecimento prévio dos 

entrevistados sobre a existência do equity crowdfunding, sendo que foram obtidos os 

seguintes resultados: 

 

 
Figura 3 - Conhecimento prévio dos entrevistados sobre equity crowdfunding 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Podemos perceber que, apesar de todos os entrevistados já terem investido em 

mercado de capitais e terem noções de crowdfunding, quase a totalidade dos 

entrevistados não conheciam o equity crowdfunding até aquele momento, o que era 

esperado, tendo em vista o pouco tempo de regulamentação do instituto e mercado ainda 

incipiente no Brasil.  
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Tendo em vista a previsibilidade do desconhecimento dos participantes sobre o 

equity crowdfunding, na pergunta 5 foi apresentado o conceito do instituto, 

considerando os ensinamentos de Couto e Colaço (2015, p. 131) que o definem como 

um “mecanismo apto a dotar empresas numa fase inicial de crescimento (startups) do 

financiamento necessário para iniciar ou consolidar a sua atividade”. Em complemento, 

foi inserido o aspecto de investimento, que permite a qualquer indivíduo adquirir uma 

participação ou uma possibilidade de participação em projeto à sua escolha (COUTO e 

COLAÇO, 2015). 

 Os resultados obtidos sobre o conceito apresentado do equity crowdfunding 

foram codificados em categorias, referentes às percepções (positivas e negativas) de 

cada entrevistado, conforme o quadro abaixo:  

 

Tabela 3 - Frequência das percepções sobre o conceito de equity crowdfunding 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Percepção Positiva X X X X X X X X 8 73%

Percepção Negativa X X X 3 27%

Total de 

Recorrências

Categorias Encontradas

(Pesquisa de Campo)

Entrevistas

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em que pese o desconhecimento prévio, verificou-se um alto índice de 

recorrências de percepções positivas por parte dos entrevistados quando apresentados ao 

conceito de equity crowdfunding. Abaixo destacamos alguns trechos que representam 

significativamente a opinião dos entrevistados: 

 

Categorias Encontradas Entrevista Trechos Relevantes

1 "Um potencial investimento".

2 "Tenho um perfil mais agressivo, eu toparia".

7 "Acho muito interessante a propsota".

8
"Vai juntar um núemro de pessoas maior, [...]

conseguir um retorno maior do que investir sozinho".

11
"Como investidor da bolsa, acho a proposta

interessante".

3
"No Brasil é muito incipiente [...], já é difícil investir

em ações".

5
"Por se tratar de uma starup, você estará mais

vulnerável".

6 "Me passa insegurança num primeiro momento".

Percepções Negativa

Percepção Positiva 

 
Quadro 14  Trechos relevantes das percepções sobre o conceito de equity crowdfunding 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2.3 Tópico 3 – resultados sobre riscos de investimento em equity 

crowdfunding  

 

 Como visto no referencial teórico, Mendes e Junqueira (2016) alertam que o 

investimento em equity crowdfunding pode ser considerado arriscado e de médio prazo. 

Neste sentido, o tópico 3 dedica-se a identificar as percepções dos entrevistados sobre 

os riscos deste tipo de investimento. Para tal fim, foram utilizadas duas unidades de 

análise: tipos de riscos e prazo de investimento. 

 Para analisar a percepção dos entrevistados sobre os tipos de riscos de 

investimento inerentes ao equity crowdfunding, foram utilizadas duas perguntas no 

roteiro de entrevista. A pergunta 6, do tipo aberta, procurou identificar as percepções 

iniciais de riscos do equity crowdfunding na visão dos entrevistados. Logo a seguir, na 

pergunta 7, foi apresentado aos participantes o rol de riscos mais relevantes 

relacionados pela a doutrina neste tipo de investimento, e foi solicitado, ainda, que cada 

um escolhesse os dois riscos mais relevantes e as respectivas razões destas escolhas. 

Os resultados obtidos em relação aos tipos de riscos de investimento em equity 

crowdfunding, na visão dos entrevistados, podem ser assim resumidos: 

 

Tabela 4 - Frequência das percepções sobre os tipos de risco de investir em equity crowdfunding 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Risco de Fracasso do Modelo de 

Negócio ou de Má Gestão
X X X X X X X 7

Risco de Fraude X X X X X X 6

Risco de Mercado X X X 3

Risco Legal X X 2

Risco Operacional X X 2

Risco de Diluição X 1

Risco de Liquidez X 1

Risco de Crédito 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Risco de Assimetria de 

Informações
X X X X X 5

Risco de Contraparte X 1

Tipos de Risco

(Referencial Teórico)

Entrevistas Total de 

Recorrências

Categorias Encontradas

(Pesquisa de Campo)

Entrevistas Total de 

Recorrências

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  



74 

 

Primeiramente, cabe registrar que foram excluídas as ocorrências duplicadas, ou 

seja, quando o mesmo entrevistado relacionou o mesmo tipo de risco nas perguntas 6 

(aberta) e 7 (rol fechado). 

Verificou-se que na pesquisa de campo foram encontradas duas categorias de 

risco não relacionadas no referencial teórico, sendo elas: o risco de assimetria de 

informações e o risco de contraparte. 

 A resolução n.° 3.721, emitida pelo Banco Central do Brasil em 30 de abril de 

2009, que dispõe sobre a implementação de estrutura de gerenciamento do risco de 

crédito por parte das instituições financeiras brasileiras, define, em seu artigo 2°, 

parágrafo único, inciso I, o risco da contraparte como uma modalidade do risco de 

crédito, representando a “possibilidade de não cumprimento, por determinada 

contraparte, de obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam a 

negociação de ativos financeiros” (BACEN, 2009). 

 Sobre o risco de assimetria de informações, Bertolin et al. (2008) destacam que 

este surge numa perspectiva relacional, pois, em se tratando de relações empresariais, há 

sempre que detém o controle do tipo e da profundidade da informação fornecida, ou 

seja, a existência da assimetria de informações é um pressuposto dado como verdadeiro. 

Os autores ainda afirmam que a troca de informações é fundamental para a construção 

de confiança entre as partes, e que a assimetria de informações move forças na direção 

contrária, se conduzidas nas formas de manipulação ou ocultação. 

 Analisando a frequência das recorrências, podemos perceber que os riscos mais 

relevantes para os entrevistados foram: (1) o risco de fracasso do modelo de negócio ou 

de má gestão; (2) risco de fraude; e (3) o risco de assimetria de informações. Esses três 

tipos de risco de investimento isolados refletem 64% do total de recorrências 

encontrados no estudo. 

 Sobre o risco de fracasso do modelo de negócio, segundo Mendes e Junqueira 

(2016) ressaltam a possibilidade estatística real de uma startup não lograr êxito no 

negócio proposto, implicando em perdas parciais ou até totais no investimento 

realizado. O risco de má gestão, ainda segundo os mesmos autores, pode derivar da 

pequena e recente estrutura da empresa captadora, e das respectivas consequências: falta 

de boas estruturas de governança e emprego ineficiente dos recursos captados, por 

exemplo.  
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 O risco de fraude é uma realidade nos processos de investimento, conforme 

ensina Eid Júnior (2012). Por tratar-se de um tipo de investimento novo e de empresas 

que ainda não iniciaram suas atividades, a soma dessas incertezas aumentaram a 

percepção de riscos por parte dos entrevistados. 

 Conforme visto no item 2.4.2 deste trabalho, a ICVM n.° 588, de 2017, traz 

dispositivos para mitigar o risco de fracasso do modelo de negócio ou de má gestão, 

como a possibilidade de investir através de sindicatos, com a presença de um investidor 

líder. 

O risco de fraude é tratado pelos artigos 6º, inciso I e 7°, parágrafo 2°, que 

permitem a CVM suspender ou cancelar ofertas com indícios de fraude, garantindo aos 

investidores a restituição dos valores investidos. 

O artigo 26 da ICVM n.º 588, de 2017, pode ser considerado um exemplo de 

mitigação do risco de assimetria de informações, pois ele determina as advertências 

obrigatórias que as plataformas devem disponibilizar a todos os investidores, sendo que 

estas fazem referências aos riscos de investir em equity crowdfunding, de uma maneira 

geral. Pode-se citar, ainda, o anexo 8 da referida Instrução que versa sobre a exigência 

de divulgação das informações essenciais da oferta pública a todos os interessados. 

Abaixo podemos verificar trechos que ratificam a compatibilidade das 

percepções dos entrevistados com os preceitos vistos no respectivo referencial teórico, 

considerando os três tipos de riscos com maior grau de recorrência na pesquisa de 

campo: 

 

Quadro 15 - Trechos relevantes das percepções sobre os tipos de risco de investir em equity 

crowdfunding 

Tipos de Risco Entrevista Trechos Relevantes

1 "Risco de não ter [...] o negócio concretizado".

6 "Risco enorme do negócio não dar certo".

11
"O negócio não vingar, considerando que são

empresas pré-operacionais".

2
"Aquele projeto vai ser mesmo financiado com os

recursos investidos"?

10
"Alguém lançar uma operação dessas e [...],

eventualmente, era um grande golpe".

2
"Ter acesso mais fácil ao que é efetivamente

proposto".

5 "Falta de previsibilidade, de informações".

Risco de Fracasso do 

Modelo de Negócio ou 

de Má Gestão

Risco de Fraude

Risco de Assimetria 

de Informações
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para analisar as percepções dos entrevistados sobre o prazo de investimento no 

âmbito do equity crowdfunding, também foram realizadas duas perguntas. A pergunta 8 

estabelecia alguns períodos pré-fixados para retorno do capital e os entrevistados foram 

então questionados sobre qual seria o prazo razoável de investimento através do equity 

crowdfunding. Os dados obtidos foram: 

 

Tabela 5 - Frequência das percepções sobre o prazo razoável para retorno de investimento no 

equity crowdfunding 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Até 12 meses X 1

Entre 13 e 24 meses X X X X X 5

Aima de 24 meses X X X X X 5

Prazo Razoável para 

Retorno do Investimento

Entrevistas Total de 

Recorrências

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Mendes e Junqueira (2016) alertam que o investimento no equity crowdfunding 

ocorre no médio e no longo prazo. Por serem empresas pré-operacionais, é de se esperar 

que as empresas primeiro iniciem as suas atividades para que, então, possa-se auferir, 

depois de um determinado período, sua capacidade de geração de receita, lucros ou 

dividendos. Por sua vez a ICVM n.º 588, de 2017, no seu artigo 25, inciso VIII, exige 

que a plataforma eletrônica informe os prazos de retorno que devem ser esperados no 

tipo de empreendimento financiado através de investimentos viabilizados no âmbito do 

equity crowdfunding. 

Assim, a pergunta 9 foi realizada com o intuito de descobrir quais os fatores 

relevantes para que o entrevistado investisse em uma empresa através do equity 

crowdfunding em um prazo superior a 24 meses. Os resultados obtidos foram: 

 

Tabela 6 - Frequência das percepções sobre os fatores relevantes para investir em uma empresa 

através do equity crowdfunding num prazo superior a 24 meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Identificação com o Projeto X X X X X X 6

Plano de Negócios X X X X 4

Retorno Financeiro X X X 3

Qualidade dos Gestores X X 2

Inovação X X 2

Transparência X X 2

Atividada da Empresa X 1

Categorias Encontradas

(Pesquisa de Campo)

Entrevistas Total de 

Recorrências

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Pode-se verificar que as três categorias encontradas com mais recorrência (65% 

do total) foram: (1) identificação com o projeto; (2) plano de negócios; e (3) retorno 

financeiro. Abaixo foram destacados trechos das entrevistas que refletem os resultados 

obtidos: 

 

Tipos de Risco Entrevista Trechos Relevantes

5
"Uma ideia que acredite, que causa uma mudança de

paradigma do dia a dia".

6 "Tem que ter uma ao ideia".

9 "Tenho que ter identificação com o projeto".

2
"O Projeto tem que apresentar viabilidade [...] uma

grande probabilidade de dar certo".

10 "Ter um bom plano de negócios".

1
"Algo [...] que você pudesse superar alguma coisa

daquilo que foi investido".

8
"Que me dessem um retorno bem superior às outras

modalidades de investimento em 24 meses".

Retorno Financeiro 

Identificação com o Projeto

Plano de Negócios

 
Quadro 16 - Trechos relevantes das percepções sobre as categorias encontradas: identificação com 

o projeto, plano de negócios e retorno financeiro. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A identificação com o projeto está de acordo com a origem do crowdfunding, a 

economia colaborativa, que, conforme afirma Sarfati (2016), une interessados em algum 

projeto através de comunidades on-line.  

Ainda em concordância com as percepções dos entrevistados, segundo o Portal 

SEBRAE (2017), o plano de negócios cria maiores condições de sucesso e segurança 

para um novo projeto.  

Por fim, Assaf Neto (2014), destaca a exigência dos agentes por um maior 

retorno financeiro para investimentos que apresentem risco mais elevado, o que também 

mostra a adequação das percepções dos participantes deste tudo em relação aos fatores 

determinantes para investir numa empresa através do equity crowdfunding em um prazo 

superior a 24 meses. 

 

4.2.4 Tópico 4 – resultados sobre os aspectos relevantes da ICVM n.º 588/17 

 

 Tendo em vista a recente regulamentação do equity crowdfunding no Brasil, 

através da ICVM n.º 588, publicada em julho de 2017, o tópico 4 ocupa-se em estudar 

as percepções de aspectos relevantes desta Instrução na ótica de potenciais investidores.  
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Nesse sentido, foram selecionadas 4 unidades de análise: (i) a regulamentação 

do tema em si; (ii) os limites de investimento estabelecidos para investidores comuns; 

(iii) a possibilidade de investimento através de sindicatos vinculados a investidores 

líderes; e (iv) a isenção de registro da oferta pública na CVM no âmbito da referida 

Instrução. 

 A pergunta 10 do roteiro de entrevista questionou aos entrevistados se a recente 

regulamentação do equity crowdfunding no Brasil pela CVM seria um fato relevante em 

uma possível tomada de decisão de investimento, sendo encontrados os seguintes 

resultados: 

 

Tabela 7 - Frequência das percepções sobre a regulamentação do equity crowdfunding 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Muito Pouco Relevante 0

Pouco Relevante X 1

Indiferente 0 -

Relevante X X X 3

Muito Relevante X X X X X X X 7

9%

91%

Total de 

Recorrências
Grau de Concordância

Entrevistas

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Verifica-se, assim, que, salvo 1 (um) entrevistado, houve praticamente 

unanimidade na relevância da regulamentação do equity crowdfunding para uma 

possível tomada de decisão de investimento. Essa predominância de percepções pode 

ser comprovada pela análise dos seguintes trechos extraídos da pesquisa de campo: 

 

Categorias Encontradas Entrevista Trechos Relevantes

2
"Um dos riscos que eu considero mais relevantes [...]

já cai, que é o risco legal".

3
"Tem um pouco mais de clareza, elaborando projetos

[...], direitos [...] e deveres.

7 "Traz segurança jurídica".

9
"As pessoas buscam segurança, [...] passa

credibilidade".

Percepção de Discordância 6 "Você ainda estaria dentro de uma visão de risco".

Percepção de Concordância

 
Quadro 17 - Trechos relevantes das percepções sobre a regulamentação do equity crowdfunding 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 A percepção positiva da regulamentação do equity crowdfunding no Brasil pela 

Instrução emitida pela CVM está compatível com o posicionamento do mercado. 

Registra-se que a ANBIMA (2017) destacou que a regulamentação do tema contribuirá 

para a garantia adequadas dos investidores e para a promoção da segurança jurídica. 

Na pergunta 11 foram apresentados os limites anuais de valores estabelecidos 

pela ICVM n.º 588/17 para investimento em equity crowdfunding que os investidores 

comuns poderão realizar. Os resultados obtidos foram: 

 

 

Tabela 8 - Frequência das percepções sobre os limites de valores de investimento para o investidor 

comum estabelecidos pela ICVM n.º 588/17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Percepção Positiva X X X X X X X X X 9 82%

Percepção Negativa X X 2 18%

Categorias Encontradas

(Pesquisa de Campo)

Entrevistas Total de 

Recorrências

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 Desta forma, pode-se perceber uma predominância de percepções positivas dos 

entrevistados em relação aos limites de investimento instituídos pela ICVM n.º 588/17. 

Abaixo destaca-se trechos das entrevistas que representam as respectivas percepções: 

 

 

Categorias Encontradas Entrevista Trechos Relevantes

1 "Parece interessante estabelecer um limite".

3

"Acho razoável, [nesses valores] caberia, inclusive,

numa carteira de investimentos de clientes

conservadores".

6
"Os parâmetros estão bem regulados, você evita o

risco de diluição e mitiga o risco de fraude".

11
"Não expor os investidores a uma coisa que não foi

muito experimentada".

2
"Acho que vai de encontro ao investidor [...]. Acho

beteira".

5
"Acho errado, ruim [...], por que limitar a quantidade

[de particiação] na sociedade que eu possa ter"?

Percepção Positiva 

Percepções Negativa

 
Quadro 18 - Trechos relevantes das percepções sobre os limites de valores de investimento para o 

investidor comum estabelecidos pela ICVM n.º 588/17 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Além da compatibilidade das percepções dos potenciais investidores com os 

limites de investimento estabelecidos pela Instrução que regula o tema, Mendes e 

Junqueira (2016) aconselham que os investidores evitem um portfólio de investimento 

exclusivo em equity crowdfunding e que o valor investido guarde relação com a sua 

situação financeira. Nesse sentido, verifica-se também a compatibilidade das percepções 

dos potenciais investidores em relação aos limites de investimento com o arcabouço 

teórico trazido neste estudo. 

 Na pergunta 12 foi levado até o conhecimento dos entrevistados a possibilidade 

de investidores comuns se vincularem a um investidor líder, na forma de sindicato, para 

realizarem juntos o investimento. Perguntou-se, então, se a opção de investir no equity 

crowdfunding através de um sindicato seria relevante para uma eventual tomada de 

decisão de investimento, os dados obtidos foram: 

 

 

Tabela 9 - Frequência das percepções sobre a possibilidade de investir no equity crowdfunding 

através de um sindicato 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Muito Pouco Relevante 0

Pouco Relevante X X 2

Indiferente X 1 9%

Relevante X X X X X X 6

Muito Relevante X X 2
73%

Total de 

Recorrências

18%

Grau de Concordância
Entrevistas

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 

Verifica-se nos resultados obtidos um alto índice relevância em uma possível 

tomada de decisão em relação a possibilidade de investir no equity crowdfunding 

através de sindicatos que seguem um investidor líder. Podemos ver esta tendência 

manifestada nos seguintes trechos em destaque: 
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Categorias Encontradas Entrevista Trechos Relevantes

2

"Você tem a pessoa que tem e expertise naquele

negócio, isso dá mais ainda credibilidade para o

projeto".

3
"Vai ter um decision maker no grupo, [...] com

experiência naquele negócio".

7

"Você pode ter só o capital [...], mas não tem

experiência para acompanhar, para tomar decisões

que essa pessoa está qualificada".

8
"É um dos fatores para aumentar a credibilidade e

aumentar a segurança para [...] colocar o dinheiro".

Indiferente 4
"Eu poderia investir com sindicato ou não. Não tem

impacto".

1 "Eu procuro meus negócios individualmente".

5

"Eu não gostaria de ter [participar de sindicato]. Acho

que o sindicato não tem uma visão completa do interior

da empresa".

Percepção Positiva 

Percepções Negativa

 

Quadro 19 - Trechos relevantes das percepções sobre a possibilidade de investir no equity 

crowdfunding através de um sindicato 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Tendo em vista o baixo índice de conhecimento prévio identificado no presente 

estudo sobre o equity crowdfunding, mostra-se adequado que os potenciais investidores 

procurem auxílio junto a investidores mais experientes, que poderão mitigar riscos e 

auxiliá-los no processo de tomada de decisões de investimento. 

Na pergunta 13 foi abordado o fato da oferta pública no âmbito da ICVM n.º 

588/17 ser isenta de registro na CVM. Foi informado ainda aos entrevistados que a 

plataforma eletrônica que realiza a oferta pública é que deve ser registrada na CVM, 

cumprindo uma série de requisitos e obrigações. O objetivo da pergunta em questão era 

descobrir se a isenção de registro da oferta pública na CVM é relevante na decisão de 

investir em equity crowdfunding. Foram obtidos os seguintes dados: 

 

Tabela 10 - Frequência das percepções sobre a isenção de registro da oferta pública no âmbito da 

ICVM n.º 588/17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Muito Pouco Relevante X 1

Pouco Relevante X X X X X 5

Indiferente X 1 9%

Relevante X X X 3

Muito Relevante X 1

55%

36%

Grau de Concordância
Entrevistas Total de 

Recorrências

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Verifica-se que houve relativo equilíbrio de percepções em relação à isenção de 

registro da oferta pública na CVM, embora, ainda assim, houve uma pequena 

prevalência de percepções positivas em relação à referida isenção. Tendo em vista o 

resultado equilibrado, transcrevemos abaixo as partes mais relevantes obtidas sobre este 

assunto, de forma a representar mais fidedignamente as percepções dos entrevistados: 

 

Categorias Encontradas Entrevista Trechos Relevantes

2
"O fato de registrar a oferta na CVM gera um custo

muito alto para a operação".

4
"Já tem uma maior transparência e confiabilidade com

relação à Plataforma que está fazendo a oferta".

7
"Já tem Instrução sobre isso [equity crowdfunding] na

CVM. Na verdade até tira um pouco da burocracia".

8
"O registro da Plataforma eletrônica [...] já é o

suficiente".

10
"Uma vez que a Plataforma vai ter registro na CVM, e

estará obrigada a cumprir toda a regulamentação".

11
"A Plataforma seria um meio de garantir que não

ocorra problemas ou má-fé no processo".

Indiferente 5
"Mesmo tendo operado na bolsa, eu nunca parei para

prestar atenção nisso [registro da oferta pública]".

1

"Quando a oferta pública é registrada [...] você já tem

toda uma segurança em relação a uma série de

aspectos daquela oferta".

3

"Cria uma série de lacunas no processo. Acho que

você cria uma sensação de desconhecimento muito

grande".

6
"Não ser registrada [a oferta pública] é relevante,

para algum futuro caso de arbitragem, [...] crime".

9

"Tudo regulamentado [registro da oferta pública]

passa mais credibilidade, a Plataforma é só o

caminho".

Percepções Negativa

Percepção Positiva 

 
Quadro 20 - Trechos relevantes das percepções sobre a isenção de registro da oferta pública no 

âmbito da ICVM n.º 588/17 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Não se pode estabelecer, portanto, uma alta compatibilidade entre as percepções 

encontradas e a isenção de registro da oferta pública no âmbito da Instrução, embora, 

registra-se que, por força do artigo 26, ficam as plataformas obrigadas a apresentar os 
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seguintes avisos a todos os potenciais investidores: “As sociedades empresárias de 

pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão automaticamente 

dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM” (CVM, 2017). 

 

4.2.5 Tópico 5 – resultados sobre os fatores relevantes para a tomada de decisão de 

investir em equity crowdfunding 

 

 Por fim, ultrapassados os estudos sobre as percepções relativas às noções iniciais 

de crowdfunding, ao conceito do equity crowdfunding, aos riscos envolvidos neste tipo 

de investimento e aos aspectos relevantes da ICVM n.º 588/17, foi realizada a pergunta 

14, a última da presente pesquisa, solicitando que os participantes escolhessem, diante 

de vários fatores extraídos do referencial teórico e abordados nas perguntas anteriores, 

os dois mais relevantes para uma possível tomada de decisão de investimento em equity 

crowdfunding, tendo sido encontrado os seguintes resultados: 

 

Tabela 11 - Frequência das percepções sobre os fatores relevantes para a tomada de decisão de 

investir em equity crowdfunding 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

O plano de negócios em questão X X X X X X X 7

O setor da economia 

na qual a empresa exercerá 

as suas atividades

X X X X X X 6

A recente regulamentação 

do assunto
X X X 3

A reputação da plataoforma X X X 3

Possibilidade de altos 

retornos financeiros
X X 2

A campanha de marketing 

(pitches )
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Identificação com o projeto X 1

Categorias Encontradas

(Pesquisa de Campo)

Entrevistas Total de 

Recorrências

Aspectos relevantes para a 

tomada de decisão

(Referencial Teórico)

Entrevistas
Total de 

Recorrências

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Os dois fatores mais citados pelos entrevistados foram o plano de negócios e o 

setor da economia na qual a empresa exercerá as suas atividades. Percebe-se assim um 

alto índice de adequação das percepções dos entrevistados com o negócio em si, 

manifestados através do plano de negócio e de setor da economia. Tais fatores são 
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compatíveis com investimentos realizados no mercado de capitais, ainda mais 

considerando os riscos inerentes a este tipo de investimento. 

 Neste sentido, Mendes e Junqueira (2016) ressaltam a finalidade do mercado de 

capitais que é de criar condições para captação de recursos junto a investidores para 

financiar as atividades de uma empresa. Assim, resta-se ratificado pelo referencial 

teórico trazido neste estudo a compatibilidade dos fatores relevantes escolhidos pelos 

entrevistados em um possível processo de tomada de decisão de investimento em equity 

crowdfunding. 
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5. CONCLUSÕES  

 

O objetivo definido no início deste trabalho foi estudar as percepções iniciais 

dos potenciais investidores em equity crowdfunding no atual cenário brasileiro. A 

relevância deste estudo ganhou força com a recente regulamentação do tema pela CVM 

em julho deste ano. 

Ressalta-se a importância da finalidade direta do equity crowdfunding, que é 

viabilizar a captação de recursos para empresas que estejam no seu início de suas 

atividades, em especial as startups, também auxiliando indiretamente em questões 

sociais e econômicas relevantes, como o crescimento econômico e a geração de 

emprego.  

O potencial deste mercado pode ser comprovado pelo volume de negócios, que 

em 2015 alcançou o patamar aproximado de U$ 2.5 bilhões (CROWDEXPERT, 2015).  

O referencial teórico que serviu de base para este estudo foi composto por 4 

tópicos: crowdfunding, equity crowdfunding, riscos de investimentos financeiros e a 

ICVM n.º 588/17.  

O tipo de pesquisa aplicado neste trabalho foi a qualitativa, sendo esta 

considerada mais adequada para analisar as percepções dos entrevistados, através de 

entrevistas semiestruturadas não-probabilística dos participantes, tendo como pré-

requisitos de participação: 

(i) experiência prévia em investimento no mercado de capitais;  

(ii) algum conhecimento sobre crowdfunding, em sentido amplo.  

A análise dos dados (percepções) obtidos na pesquisa de campo foi conduzida 

através da análise de conteúdo, sendo posteriormente realizada a triangulação com o 

arcabouço teórico que compõem este trabalho, incluindo a Instrução publicada pela 

CVM que regulamentou o tema. 

Para melhor compreensão dos resultados obtidos, as percepções dos 

participantes foram estudadas gradativamente, apresentando o equity crowdfunding aos 

poucos, através de 5 tópicos. 

As conclusões do tópico 1, referente às noções iniciais de crowdfunding, podem 

ser assim representadas: 
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Tabela 12 - Conclusões do tópico 1: as noções iniciais de crowdfunding 

Unidades  

de Análise 
Resultados Obtidos Conclusões 

Conceito de 

Crowdfunding 

 Categorias com mais recorrências: 

“Projeto” (n = 9/11) e “Captação de 

Recursos” (n = 8/11). 

 Categoria com menos recorrência: 

“Campanha” (n = 1/11). 

 Alto conhecimento sobre a 

finalidade do crowdfunding, porém 

um baixo conhecimento sobre como 

ocorre o seu funcionamento. 

Motivação             

de Adesão 

 Recorrências nas modalidades:  

- Sem retorno financeiro (n = 5/11). 

- Com retorno financeiro (n = 6/11). 

 Equilíbrio nas motivações de adesão 

a projetos através do crowdfunding. 

Legenda: n = n° de recorrências/total de entrevistados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se concluir que há um alto conhecimento sobre a finalidade do 

crowdfunding, que é a captação de recursos para viabilizar projetos, porém, constatou-se 

um baixo conhecimento sobre como ocorre o seu funcionamento, principalmente no que 

tange à atuação das plataformas especializadas no tema. 

No aspecto motivacional, quando apresentadas todas as modalidades de 

crowdfunding existentes, que implica no indivíduo ter ou não algum retorno financeiro, 

foi constatado um equilíbrio de recorrências. Conclui-se que há potenciais interessados 

tanto para projetos que ofereçam alguma forma de retorno financeiro, como o equity 

crowdfunding, objeto deste estudo, como para projetos que não vislumbram qualquer 

retorno financeiro. 

O tópico 2 estudou as percepções dos potenciais investidores quando 

apresentados ao conceito do equity crowdfunding, conforme quadro abaixo: 

 

Tabela 13 - Conclusões do tópico 2: o conceito de equity crowdfunding 

Unidades                   

de Análise 
Resultados Obtidos Conclusões 

Conhecimento 

Prévio 

 Entrevistados que conheciam o 

ECF: (n = 1/11). 

 Entrevistados que não conheciam 

o ECF: (n = 10/11). 

 Quase a totalidade dos participantes 

desconheciam o ECF antes do estudo. 

Conceito 

(ECF) 

 Percepções dos entrevistados 

quando apresentados ao conceito 

de ECF:  

- Positivas: (n = 8/11). 

- Negativas: (n = 3/11). 

 Alto índice de percepção positiva dos 

entrevistados quando apresentados ao 

conceito de ECF. 

Legenda: n = n° de recorrências/total de entrevistados. ECF = equity crowdfunding. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Pode-se concluir que há um elevado índice de desconhecimento sobre o que é o 

equity crowdfunding, seu conceito, finalidade e funcionamento, podendo ser reflexo do 

mercado brasileiro ainda ser incipiente e pelo instituto ter sido regulado recentemente 

(jul. 2017). 

No entanto, quando os entrevistados foram apresentados ao conceito de equity 

crowdfunding, houve uma predominância significativa de percepções positivas, que 

podem ratificar o potencial deste mercado, unindo empreendedores e investidores, 

conforme pode-se verificar nos trechos destacados abaixo: 

 

“Acho muito interessante a proposta”. – entrevistado (7). 

“Um potencial investimento”. – entrevistado (1).  

 

No tópico 3 foram estudadas as percepções dos participantes em relação aos 

riscos de investir em equity crowdfunding, conforme demonstrado a seguir: 

 

Tabela 14 - Conclusões do tópico 3: os riscos de investimento em equity crowdfunding 

Unidades  

de Análise 
Resultados Obtidos Conclusões 

Tipos de Riscos 

 Riscos que representam 64% das 

recorrências do estudo: 

- Risco de fracasso do modelo de 

negócio ou de má gestão: (n = 7/11). 

- Risco de fraude: (n = 6/11). 

- Risco de assimetria de 

informações: (n = 5/11). 

 Os riscos mais percebidos pelos 

entrevistados referem-se à 

possibilidade do insucesso no 

negócio (modelo ou gestão), fraude 

e assimetria de informações. 

Prazo de 

Investimento 

 Prazo razoável para investimento em 

ECF: Até 12m (n = 1/11). Entre 13 e 

24m (n = 5/11). Acima de 24m (n = 

5/11). 

 Categorias encontradas para 

investimento acima de 24m no ECF: 

“identificação com o projeto” (n = 

6/11), “planos de negócios” (n = 

4/11) e “retorno financeiro” (n = 

3/11). 

 Baixa compatibilidade entre o prazo 

de investimento desejado pelos 

entrevistados e o prazo médio 

necessário para o retorno do capital 

no ECF. 

 Os fatores relevantes para investir 

através do ECF no médio e longo 

são: (i) identificação com o projeto, 

(ii) plano de negócio e (iii) retorno 

financeiro. 

Legenda: n = n° de recorrências/total de entrevistados. ECF = equity crowdfunding. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

No estudo das percepções de risco dos potenciais investidores em equity 

crowdfunding, é possível concluir que os tipos de riscos mais relevantes foram o risco 

de fracasso do modelo de negócio ou de má gestão, risco de fraude e risco de assimetria 
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de informação. O referencial teórico ratifica a compatibilidade destes riscos com o tipo 

de investimento estudado neste trabalho. Por sua vez, a ICVM n.° 588, de 2017, traz 

dispositivos que tem como objetivo regular e mitigar estes riscos, ratificando a 

adequação das percepções dos entrevistados com o arcabouço legal. 

Em relação ao prazo de investimento, o estudo apontou para uma baixa 

compatibilidade entre o prazo desejado pelos potenciais investidores e o prazo médio de 

retorno esperado no equity crowdfunding. Os aspectos relevantes apontados no estudo 

para investir no longo prazo (acima de 24 meses) são (i) a identificação com o projeto, 

(ii) o plano de negócios e (iii) a possibilidade de um retorno financeiro que compense 

este prazo. 

O tópico 4 foi utilizado para estudar as percepções dos potenciais investidores 

em relação a alguns aspectos relevantes da ICVM n.º 588/17, que regulou o tema no 

Brasil, sendo que as seguintes conclusões podem ser verificadas: 

 

Tabela 15 - Conclusões do tópico 4: aspectos relevantes da ICVM n.º 588/17 

Unidades  

de Análise 
Resultados Obtidos Conclusões 

Regulamentação 

 Percepções dos entrevistados quanto 

à regulamentação do tema:  

- Positivas: (n = 10/11). 

- Negativas: (n = 1/11). 

 Predominância de percepções 

positivas em relação à 

regulamentação do ECF pela ICVM 

n.º 588/17. 

Limites de 

Investimento 

 Percepções dos entrevistados quanto 

aos limites de investimento: 

- Positivas: (n = 9/11). 

- Negativas: (n = 2/11). 

 Predominância de percepções 

positivas em relação aos limites de 

investimentos estabelecidos pela 

ICVM n.º 588/17. 

Investidor Líder 

e Sindicato 

 Percepções dos entrevistados quanto 

à possibilidade de investir através de 

sindicatos: 

- Positivas: (n = 8/11). 

- Indiferente: (n = 1/11). 

- Negativas: (n = 2/11). 

 Predominância de percepções 

positivas em relação à possibilidade 

de investir em ECF através de 

sindicatos. 

Isenção de 

Registro da 

Oferta Pública 

 Percepções dos entrevistados quanto 

à isenção de registro da oferta 

pública no âmbito do ECF: 

- Positivas: (n = 6/11). 

- Indiferente: (n = 1/11). 

- Negativas: (n = 4/11). 

 Houve um equilíbrio entre as 

percepções em relação à isenção do 

registro da oferta pública na CVM. 

Legenda: n = n° de recorrências/total de entrevistados. ECF = equity crowdfunding. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Houve quase unanimidade positiva entre as percepções dos potenciais 

investidores entrevistados e a recente regulamentação do tema pela ICVM n.º 588/17, 

demonstrando um alto índice de relevância no processo de tomada de decisão de 

investimento em equity crowdfunding.   

Conclui-se, também, que houve uma alta predominância de percepções positivas 

em relação aos limites de investimentos anuais em equity crowdfunding estabelecidos 

pela Instrução aos investidores comuns. Esta adequação de percepções aos limites de 

investimento favorece a diversificação de portfólio dos potenciais investidores e mitiga 

a concentração de risco em um único tipo de investimento. 

Sobre a possibilidade de investir em equity crowdfunding através de sindicatos, a 

conclusão obtida foi um alto índice de relevância, indicando, a princípio, ser um aspecto 

importante em uma possível tomada de decisão de investimento por parte de potenciais 

investidores. 

A isenção de registro da oferta pública na CVM no âmbito do equity 

crowdfunding no Brasil apresentou um equilíbrio de percepções dos entrevistados, com 

uma pequena predominância de percepção positiva. Não é possível concluir, portanto, 

que há um alto índice de compatibilidade entre as percepções dos entrevistados e a 

isenção de registro promovida pela Instrução. 

O tópico 5 analisou os fatores mais relevantes em uma possível tomada de 

decisão de investimento em equity crowdfunding na percepção dos entrevistados, 

conforme demonstrado a seguir: 

  

Tabela 16 - Conclusões do tópico 5: fatores relevantes para a tomada de decisão de investir em 

equity crowdfunding 

Unidades  

de Análise 
Resultados Obtidos Conclusões 

Tomada de 

decisão de 

investimento em 

ECF 

 Categorias mais recorrentes:  

- Plano de Negócios: (n = 7/11). 

- Setor da Economia na qual a 

empresa exerça suas atividades: (n = 

6/11). 

 Predominância de fatores que 

tangem o negócio em si, 

demonstrando alta adequação com 

investimentos realizados no âmbito 

do mercado de capitais. 

Legenda: n = n° de recorrências/total de entrevistados. ECF = equity crowdfunding. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Em relação aos fatores relevantes para a tomada de decisão de investimento em 

equity crowdfunding por potenciais investidores, o estudo concluiu que o plano de 
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negócio e o setor da economia que a empresa exercerá as suas atividades possuem os 

maiores índices de recorrência.  

Estas percepções estão adequadas com os riscos inerentes a investimentos 

realizados no mercado de capitais, ainda mais considerando que o objeto deste 

investimento, em regra, é destinado para financiar o início das atividades de empresas 

pré-operacionais ou startups, fazendo com que, neste contexto, realmente o plano de 

negócios e o setor da economia tenham grande relevância para a tomada de decisão de 

investimento no longo prazo. 

Para estudos futuros recomenda-se: (i) a utilização de pesquisa quantitativa 

voltada para estudar as percepções de potenciais investidores em equity crowdfunding 

com uma amostra mais abrangente, de modo a permitir conclusões baseadas em 

inferências estatísticas e (ii) a realização de pesquisa qualitativa para estudar, na ótica 

dos administradores de plataformas eletrônicas especializadas, os dificultadores ainda 

existentes no mercado de equity crowdfunding no Brasil. 
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APÊNDICE A: Roteiro de Entrevista 

 

 

Nome: __________________________________     Sexo: _________ Idade: ______ 

Segmento da empresa onde trabalha: ______________   Pública ou Privada: _________ 

Cargo ou função que exerce: ______________   Formação acadêmica: _____________ 

 

 

1. Você já investiu em ações ou em outro ativo financeiro do mercado de capitais? 

 

2. Você já ouviu falar em crowdfunding ou financiamento coletivo? Poderia 

explicá-lo com as suas palavras? 

 

3. Na sua percepção, dentre as opções a seguir, qual seria a principal motivação 

para alguém aderir a um projeto no qual a captação de recursos ocorra através do 

crowdfunding? Por quê? 

 

(   ) Doar recursos apenas pela proposta do projeto em si, sem esperar nada em 

retorno. 

(   ) Receber em troca algum tipo de presente ou recompensa. 

(   ) Receber o valor de volta atualizado e corrigido com alguma taxa de juros. 

(   ) Adquirir participação societária, presente ou futura, no projeto. 

 

4. E em equity crowdfunding ou crowdfunding de investimento, você já ouviu 

falar? Poderia explicar com as suas palavras? 

 

5. Considerando que equity crowdfunding é um investimento em uma startup ou 

empresa que ainda não iniciou suas atividades, realizado através de uma 

plataforma eletrônica on-line, e que, em troca, o investidor receba participação 

societária, esperando um retorno financeiro futuro. Quais seriam as suas 

percepções iniciais? 
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6. Na sua percepção de potencial investidor, quais os tipos de riscos e as 

respectivas razões para o investimento em equity crowdfunding?  

 

7. Considerando as categorias a seguir, na sua opinião, quais são os dois riscos 

mais relevantes que podem impactar na decisão de investimento através do 

equity crowdfunding? Por quê? 

 

(   ) Risco de Crédito    (   ) Risco de Diluição 

(   ) Risco do Fracasso do Modelo de Negócio  ou de má gestão 

(   ) Risco de Fraude    (   ) Risco Legal 

(   ) Risco de Liquidez   (   ) Risco de Mercado   

(   ) Risco Operacional   

 

8. Qual seria o prazo razoável para ter o retorno de investimento realizado através 

do equity crowdfunding? 

 

(   ) até 12 meses (   ) entre 13 e 24 meses (   ) acima de 24 meses 

 

9. Quais fatores seriam determinantes para você investir em uma empresa através 

do equity crowdfunding, considerando a possibilidade de retorno acima de 24 

meses?  

 

10. Considerando a escala abaixo e na sua opinião, o fato do equity crowdfunding ter 

sido regulado recentemente no Brasil por uma Instrução emitida pela Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) é um fato relevante em uma possível tomada de 

decisão em realizar este investimento? Por quê? 

(   ) Muito Pouco Relevante 

(   ) Pouco Relevante 

(   ) Indiferente 

(   ) Relevante 

(   ) Muito Relevante 
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11. Segundo a Instrução emitida pela CVM que regula o equity crowdfunding no 

Brasil, salvo investidores qualificados, os demais interessados só poderão 

investir o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou até 10% da renda 

bruta anual, para quem ganha acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ano. 

Como potencial investidor, qual a sua opinião sobre esses parâmetros? 

 

12. A Instrução permite que no equity crowdfunding investidores comuns se 

vinculem a um investidor líder, sob a forma de sindicato, para realizarem, 

juntos, o investimento. Segundo esta Instrução, o investidor líder deve possuir e 

comprovar experiência neste tipo de investimento, incluindo os resultados já 

obtidos, além de cumprir uma série de exigências e não estar impedido de 

exercer tal papel pela CVM. Na sua opinião e conforme a escala abaixo, a opção 

de investir no equity crowdfunding sob a forma de sindicato é? Por quê?  

(   ) Muito Pouco Relevante 

(   ) Pouco Relevante 

(   ) Indiferente 

(   ) Relevante 

(   ) Muito Relevante 

 

13. Diferente do ocorre no mercado de ações, segundo a Instrução que trata o 

assunto em questão, a oferta pública de captação de recursos no equity 

crowdfunding é isenta de registro na CVM. Neste caso a plataforma eletrônica 

que faça a oferta pública desses valores mobiliários é que deve ser registrada na 

CVM, cumprindo uma série de requisitos e obrigações. Considerando o grau de 

relevância abaixo, como essa informação impactaria uma eventual tomada de 

decisão de investimento? Por quê? 

(   ) Muito Pouco Relevante 

(   ) Pouco Relevante 

(   ) Indiferente 

(   ) Relevante 

(   ) Muito Relevante 
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14. Considerando as opções a seguir, cite as duas que seriam mais relevantes em 

uma eventual tomada de decisão na hora de escolher em qual projeto ou empresa 

investir através do equity crowdfunding. Por quê? 

 

(   ) A recente regulamentação do assunto 

(   ) O plano de negócios em questão  

(   ) A campanha de marketing (pitches) 

(   ) O setor da economia no qual a empresa exercerá as suas atividades 

(   ) A possibilidade de altos retornos financeiros 

(   ) A reputação da plataforma  

(   ) Outra _____ . 

 


